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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1Jvsb )

Direito Administrativo

Questão 1: QUADRIX - Tec (CFO)/CFO/Administrativo/2020
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Com base na Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
Cidadãos brasileiros possuem legitimidade para representar à autoridade administrativa competente para apuração da prática de ato de improbidade.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1127944

Questão 2: QUADRIX - Tec (CFO)/CFO/Administrativo/2020
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Com base na Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
O perdimento de bens em razão de ato de improbidade dar‐se‐á, necessariamente, em favor do ente federativo a que esteja vinculada a entidade ou a pessoa jurídica
lesada.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1127945

Questão 3: IBFC - AJ TRE PA/TRE PA/Judiciária/"Sem Especialidade"/2020
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Acerca do procedimento administrativo e do processo judicial (improbidade administrativa lei nº 8.429/1992), assinale a alternativa incorreta. 

 a)  Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de
improbidade

 b)  Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação, por prazo não superior a 30
(trinta) dias 

 c)  Em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito 
 d)  A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida

cautelar
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1140906

Questão 4: CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE CE)/MPE CE/2020
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Acerca da responsabilidade civil do Estado e de improbidade administrativa, julgue o item seguinte.
 
Nas ações de improbidade administrativa, a única função do Ministério Público é atuar obrigatoriamente como fiscal da ordem jurídica.
 
 
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1191528

Questão 5: QUADRIX - Ass Adm (CREFONO 5)/CREFONO 5/2020
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei n.º 8.429/1992 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.
 
Quanto às normas estipuladas pela Lei n.º 8.429/1992 e a suas alterações, julgue o item.
 
Para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade, deve haver representação específica assinada por autoridade administrativa
competente que ocupe cargo de igual ou maior hierarquia que o do acusado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1198505

Questão 6: QUADRIX - Fisc MO (IDURB)/IDURB/Fiscalização/2020
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei n.º 8.429/1992, também denominada Lei de Improbidade Administrativa, 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. Considerando os ditames
dessa Lei, julgue o item.
 
Quando se tratar de ato de improbidade administrativa decorrente de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário, a aplicação das sanções
previstas na Lei n.º 8.429/1992 dependerá da rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo tribunal ou conselho de contas.
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 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1201516

Questão 7: Tec - Del Pol (PC PR)/PC PR/2020
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Com fulcro na Lei nº 8.429 de 1992 (Improbidade Administrativa), no que tange ao Processo Administrativo e Judicial e observadas as alterações promovidas pela Lei nº
13.964/2019 (Pacote Anticrime), julgue o item a seguir:

A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida
cautelar, não sendo admitida a celebração de acordo de não persecução cível.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1240843

Questão 8: Tec - Del Pol (PC PR)/PC PR/2020
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Com fulcro na Lei nº 8.429 de 1992 (Improbidade Administrativa), no que tange ao Processo Administrativo e Judicial e observadas as alterações promovidas pela Lei nº
13.964/2019 (Pacote Anticrime), julgue o item a seguir:

Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação, por prazo não superior a 90 dias.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1240846

Questão 9: VUNESP - Ana (Pref M Agudo)/Pref Morro Agudo/Legislativo/2020
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Apolo é a autoridade administrativa responsável por um inquérito, nos termos da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), no qual apura-se conduta ilícita
de Hermes, que é servidor público, bem como de Dionísio que é um particular, empresário da construção civil. Na conclusão do inquérito, restou comprovado que ambos
acusados praticaram atos que redundaram em lesão ao património público e enriquecimento ilícito, não cabendo mais recursos no inquérito. No entanto, antes de Apolo
tomar qualquer providência, Hermes veio a falecer. Nessa situação hipotética, segundo o disposto na Lei nº 8.429/1992, Apolo deverá

 a)  mandar arquivar o inquérito em relação a Hermes em razão do seu falecimento e representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens de Dionísio.
 b)  representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens de ambos os indiciados, sendo que, no caso de Hermes, seus sucessores é que responderão

até o limite do valor da herança.
 c)  determinar o arquivamento do inquérito em relação a Hermes, por este ter falecido, e remeter cópias do inquérito à Justiça para abertura de processo contra

Dionísio.
 d)  pedir à Justiça o arquivamento do inquérito para ambos, tendo em vista o falecimento de Hermes e pelo fato de Dionísio não ser funcionário público, que deverá

responder processo próprio na Justiça comum.
 e)  arquivar o inquérito em relação a Hermes, que faleceu antes da aplicação da pena e remeter o inquérito ao Delegado de Polícia para abertura de processo

criminal contra Dionísio.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1343763

Questão 10: FCC - AGA (Pref Recife)/Pref Recife/2019
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Diante da prática de um ato tipificado pela Lei de Improbidade Administrativa em uma das modalidades desse ilícito, 

 a)  fica obstado o processamento de infração criminal, tendo em vista que a identidade dos fatos que dariam ensejo a essa conduta antijurídica acarretaria dupla
penalidade. 

 b)  não fica impedido o processamento de processos em outras esferas, seja administrativa, seja criminal, tendo em vista que uma mesma conduta pode dar ensejo a
mais de uma antijuridicidade. 

 c)  cabe a apuração e processamento da conduta na esfera, para fins de aplicação de sanção de improbidade em processo administrativo. 
 d)  a depender do vínculo travado entre o autor e a Administração pública, poderá ser considerado sujeito ativo da conduta, pois o servidor celetista, por exemplo,

somente pode ser processado e julgado por conduta dolosa. 
 e)  o funcionário público estatutário poderá ser afastado de suas funções, o que não se aplica aos servidores celetistas, porque estes não têm estabilidade, podendo

ser demitidos imotivadamente.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/758247

Questão 11: VUNESP - Adm Jud (TJ SP)/TJ SP/2019
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
João é servidor público do Estado de São Paulo e agiu negligentemente na análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela Administração Pública com
entidades privadas.
 
Considerando a situação hipotética apresentada, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e o disposto na Lei no 8.429/1992, assinale a alternativa correta.

 a)  Caso seja proposta ação de improbidade administrativa em face de João e esteja em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação dele, para
oferecer manifestação por escrito, dentro do prazo de quinze dias.

 b)  João apenas terá cometido ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário se tiver atuado com dolo específico.
 c)  João cometeu ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito e está sujeito à perda da função pública e suspensão dos direitos políticos

de três a cinco anos.
 d)  João não cometeu nenhum ato que esteja previsto na Lei de Improbidade Administrativa e eventual ação de improbidade administrativa proposta em face dele

deverá ser liminarmente julgada improcedente.
 e)  João cometeu ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública e está sujeito à perda da função pública e suspensão

dos direitos políticos de oito a dez anos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/781599
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Questão 12: QUADRIX - Ag OF (CREF20 SE)/CREF 20/2019
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com a lei, a doutrina e a jurisprudência, julgue o item a respeito de improbidade administrativa.
 
Meros indícios já têm o condão de autorizar o recebimento de petição inicial de ação de improbidade.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/803939

Questão 13: INAZ do Pará - Fisc (CORE SP)/CORE SP/2019
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei n° 8.429/92 é a lei que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos no caso de enriquecimento ilícito durante o exercício de suas funções, mais
conhecida como a Lei de Improbidade Administrativa. De acordo com a legislação retromencionada, pode-se afirmar que: 

 a)  Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de
improbidade. 

 b)  O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, tem sua atuação dispensada. 
 c)  Reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito, caso o processo esteja na fase inicial. 
 d)  A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos podem ser efetivadas antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. 
 e)  A ação, no caso de término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança, pode ser proposta em até 3 (três) anos para levar a

efeito as sanções cabíveis.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/805727

Questão 14: VUNESP - Ana Leg (CM Serrana)/CM Serrana/2019
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
A atribuição para representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade, é
conferida, expressamente, pela Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), 

 a)  privativamente ao Ministério Público. 
 b)  a qualquer pessoa. 
 c)  exclusivamente ao corregedor do órgão público. 
 d)  ao Delegado de Polícia quando houve indícios de crime. 
 e)  ao servidor público, desde que autorizado pelo seu superior.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/807207

Questão 15: FUNDATEC - Adv (Pref Gramado)/Pref Gramado/"Sem Área"/2019
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Em relação ao Procedimento Administrativo e ao Processo Judicial no âmbito da Lei Federal nº 8.429/1992, analise as seguintes assertivas:

 
I. Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de
improbidade.
 
II. Qualquer pessoa dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a
prática de ato de improbidade.
 
III. A Fazenda Pública ou o Ministério Público, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público.

 
Quais estão corretas?

 a)  Apenas I.
 b)  Apenas II.
 c)  Apenas I e II.
 d)  Apenas I e III.
 e)  Apenas II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/857320

Questão 16: CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Boa Vista)/Pref Boa Vista/2019
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Em janeiro de 2018, o Ministério Público de um estado da União começou a apurar possíveis irregularidades referentes a contratos com empresas de transporte urbano
no âmbito de determinada prefeitura municipal daquele estado. Para realizar as diligências, o órgão ministerial requisitou informações à referida prefeitura, por meio de
ofícios, que foram encaminhados ao então secretário municipal de urbanismo, sr. José Silva. Ao todo, foram expedidos pelo parquet, no período de dez meses, entre
janeiro de 2018 e outubro de 2018, oito ofícios, que não obtiveram resposta do mencionado secretário. Posteriormente, o sr. José Silva fez consultas à Procuradoria-Geral
do município citado acerca dos possíveis desdobramentos da sua omissão à luz dos dispositivos da Lei n.º 8.429/1992.

Considerando essa situação hipotética e os aspectos legais a ela relacionados, julgue o item.
 
Em regra, de acordo com a Lei n.º 8.429/1992, qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente sobre a instauração de investigação
destinada a apurar a prática de ato de improbidade imputada ao sr. José Silva.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/922194

Questão 17: CEBRASPE (CESPE) - Proc (Campo Grande)/Pref Campo Grande/2019
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Considerando as disposições da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992) e o processo administrativo disciplinar, julgue o item seguinte.
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Nos processos administrativos disciplinares, o uso de prova emprestada, ainda que haja autorização do juízo competente, é vedado em razão do direito de proteção à
intimidade previsto na Constituição Federal de 1988.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/955106

Questão 18: Instituto AOCP - Ass (UFRB)/UFRB/Administração/2019
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
No que tange à Lei 8.429/1992, denominada Lei da Improbidade Administrava, assinale a alternativa correta. 

 a)  Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de
improbidade. 

 b)  A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e este dará conhecimento ao Tribunal ou Conselho de Contas, da existência de procedimento
administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. 

 c)  Na fixação das penas previstas na Lei da Improbidade Administrativa, o juiz não levará em conta a extensão do dano causado ou o proveito patrimonial obtido
pelo agente. 

 d)  A aplicação das penalidades previstas na Lei da Improbidade Administrativa afasta a possibilidade de aplicação das sanções penais, civis e administrativas
previstas na legislação específica.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/958475

Questão 19: Com. Exam. (MPE SC) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2019
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
O procedimento estabelecido na Lei n. 8.429/1992, que prevê um juízo de delibação para o recebimento da inicial, precedido de notificação do demandado, somente é
aplicável para as ações de improbidade administrativa, típicas.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/983381

Questão 20: Com. Exam. (MPE SC) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2019
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Somente o Ministério Público detém legitimidade para propor ação de improbidade.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/983427

Questão 21: Com. Exam. (MPE SC) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2019
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
A presença de indícios da prática de ato ímprobo autoriza o recebimento da petição inicial, já que prevalece, nesta fase, o princípio do in dubio pro societate.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/983436

Questão 22: Com. Exam. (MPE SC) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2019
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
A medida cautelar de indisponibilidade de bens prevista no art. 7º da Lei n. 8.429/1992 não é aplicável aos atos de improbidade administrativa que impliquem em
violação aos princípios da administração pública, já que, nestes não se exige demonstração de dano ao erário.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/983443

Questão 23: IPEFAE - Tec Leg (CM SJBV)/CM SJBV/2019
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
No Município de Terras do Arraial, os agentes públicos Paulo e Luiz, respectivamente motorista de ambulância e enfermeiro do Pronto Socorro Municipal, eram
responsáveis por desvio de combustível para abastecimento das viaturas e produtos médico hospitalares. Por conta do montante desviado e do tempo em que os atos
ilícitos foram praticados, ambos galgaram considerável patrimônio pessoal, como veículos de alto valor e imóveis na cidade local. Foi oferecida denúncia de improbidade
administrativa contra os respectivos agentes ante a conduta acima descrita.

Segundo prevê a Lei de Improbidade Administrativa nº 8.429/92, havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou à
procuradoria do órgão respectivo. E, para se garantir a efetividade do processo e principalmente o ressarcimento ao erário público ante o prejuízo causado, qual medida
emergencial pode ser adotada? 

 a)  Requerer ao juízo competente a decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio
público. 

 b)  Requerer a maior autoridade competente local, no caso, necessariamente o Prefeito do Município lesado que, através de portaria, determine o arresto dos bens
do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. 

 c)  O sequestro não será requerido ao Prefeito, mas sim ao juiz da causa, que só ordenará sua efetivação após a prolação da sentença definitiva que reconheça ter o
agente público praticado ato de improbidade administrativa pois, por força constitucional, ninguém é presumivelmente culpado até que se consagre o trânsito em julgado
da sentença. 

 d)  O sequestro não será requerido ao Prefeito, mas sim ao juiz da causa, que só poderá ordenar sua efetivação após o órgão político reclamante, no caso o
Município de Terras do Arraial, oferecer caução como garantia, pois se a demanda for julgada improcedente, os agentes acusados indevidamente terão direito ao
ressarcimento por prejuízo a sua imagem.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1001689
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Questão 24: CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ AM)/TJ AM/Direito/2019
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
O prefeito de um município, agindo dolosamente, deixou de prestar as contas devidas em relação aos recursos financeiros que havia recebido em virtude de convênio
firmado com o governo do estado.
 
A partir dessa situação hipotética, julgue o item seguinte, considerando o que dispõe a Lei n.º 8.429/1992.
 
A ação principal de improbidade administrativa pode ser ajuizada pelo Ministério Público, pelo ente federativo prejudicado ou por terceiro interessado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1041086

Questão 25: SELECON - Tec NS (SME Cuiabá)/Pref Cuiabá/Bacharel em Direito/2019
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Érico preside comissão de inquérito administrativo que constata a existência de delitos de improbidade praticados pelo servidor público Gene. Nos termos da Lei nº
8.429/92, deve a comissão processante dar conhecimento da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade ao:

 a)  Tribunal de Contas
 b)  Chefe do Setor
 c)  órgão legislativo
 d)  Poder Judiciário

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1061161

Questão 26: IBFC - Adv (FSA)/FSA/I/2019
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Sobre o procedimento administrativo e o processo judicial da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), assinale a alternativa correta.

 a) A comissão processante dará conhecimento à Defensoria Pública da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade
 b) O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo
 c) O Ministério Público poderá ou não intervir no processo como fiscal da lei, quando não intervir como parte
 d) A sentença que julgar procedente ação civil de reparação de dano ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a reversão dos

bens, conforme o caso, em favor da pessoa física que denunciou o ilícito
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1074934

Questão 27: Legalle - GM (Cax do Sul)/Pref Caxias do Sul/2019
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Acerca do procedimento administrativo e do processo judicial, conforme a Lei nº 8.429/1992 - Lei de Improbidade Administrativa, assinale a alternativa INCORRETA.

 a)  Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de improbidade.
 b)  A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a

prática de ato de improbidade.
 c)  Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente

a decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público.
 d)  A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público, dentro de 45 dias da efetivação da medida cautelar.
 e)  A sentença que julgar procedente ação civil de reparação de dano ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a reversão dos

bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1084803

Questão 28: IBADE - Of (PM RJ)/PM RJ/Aluno-Oficial PM/2019
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Ministério Público do Estado X promove ação de improbidade administrativa, regida pelo procedimento especial da Lei nº 8.429/1992, em face de José Carlos, chefe do
poder executivo estadual. Nesse ínterim, de modo anteposto ao recebimento da petição inicial, o juiz verifica a regularidade dessa e notifica o requerido para oferecer
resposta preliminar ou defesa prévia, por escrito, no lapso temporal de 15 dias. Acerca desse momento processual, e em observância ao procedimento especial da ação
de improbidade administrativa, é correto afirmar:

 a)  Uma vez recebida a defesa prévia ou resposta preliminar formulada pelo requerido, o juiz dentro do lapso temporal de 30 dias, em decisão fundamentada, poderá
rejeitar a ação desde que calcado na inexistência do ato de improbidade administrativa ou pela inadequação da via eleita.

 b)  Embora haja possibilidade quanto ao oferecimento da defesa prévia ou resposta preliminar pelo requerido de modo anteposto ao recebimento da petição inicial, o
juiz agiu erroneamente, tendo em vista que o lapso temporal para apresentação daquela é de 30 dias.

 c)  Tendo sido recebida a defesa prévia ou resposta preliminar pelo juiz, esse no prazo de 60 dias, fundamentadamente, poderá rejeitar aquela, se convencido da
inexistência do ato de improbidade da via eleita.

 d)  Não há no procedimento especial da ação de improbidade administrativa, possibilidade de oferecimento de defesa prévia ou resposta preliminar pelo requerido,
de modo anteposto ao recebimento da petição inicial, o que demonstra violação ao devido processo legal.

 e)  Tendo sido recebida a defesa prévia ou resposta preliminar pelo juiz, esse no prazo de 15 dias, fundamentadamente, poderá rejeitar aquela, se convencido da
inexistência do ato de improbidade ou pela inadequação da via eleita.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1086929

Questão 29: Legalle - Ag Trib (Cax do Sul)/Pref Caxias do Sul/2019
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Acerca do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial, assinale a alternativa INCORRETA.

 a)  O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará facultativamente, como fiscal da lei, sob pena de nulidade.
 b)  Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de

improbidade.
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 c)  A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a
prática de ato de improbidade.

 d)  O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo.
 e)  A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1088492

Questão 30: Com. Exam. (MPE GO) - PJ (MPE GO)/MPE GO/2019
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com o § 4º do art. 37 da Constituição Federal, "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".
 
Com base nesse fundamento constitucional, bem como no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assinale a alternativa incorreta: 

 a)  A aplicação da pena de demissão por improbidade administrativa não é exclusividade do Judiciário, sendo passível a sua incidência no âmbito do processo
administrativo disciplinar. 

 b)  O especialíssimo procedimento estabelecido na Lei n. 8.429/92, que prevê um juízo de delibação para recebimento da petição inicial (art. 17, §§ 8º e 9º),
precedido de notificação do demandado (art. 17, § 7º), é aplicável para ações de improbidade administrativa típicas e atípicas. 

 c)  Aplica-se a medida cautelar de indisponibilidade dos bens (art. 7º) aos atos de improbidade administrativa que impliquem violação dos princípios da administração
pública o art. 11 da LIA. 

 d)  O ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/92 não requer a demonstração de dano ao erário ou de enriquecimento ilícito, mas exige
a demonstração de dolo, o qual, contudo, não necessita ser específico, sendo suficiente o dolo genérico.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1104903

Questão 31: QUADRIX - Aux Adm (CREFONO 9)/CREFONO 9/2019
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Com base na Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
Em havendo fundados indícios da prática de ato de improbidade, a comissão administrativa responsável pela investigação do ato de improbidade poderá determinar o
sequestro de bens do investigado, de modo a garantir o cumprimento de eventual sanção de multa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1122496

Questão 32: QUADRIX - Fisc (CREFONO 9)/CREFONO 9/2019
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Acerca da Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
A representação por ato de improbidade administrativa contra quem se sabe inocente sujeita o infrator não apenas à persecução penal, mas também a indenizar o
ofendido.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1122626

Questão 33: MetroCapital - Cont (Laranjal Pta)/Pref Laranjal Paul/2019
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com a Lei n. 8.429/1992, poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato
de improbidade:
 

 a)  qualquer pessoa. 
 b)  apenas membros do Poder Judiciário.
 c)  apenas membros do Poder Legislativo. 
 d)  apenas membros do Poder Executivo. 
 e)  apenas brasileiros natos. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1142726

Questão 34: OBJETIVA CONCURSOS - CSCI (CM Chapecó)/CM Chapecó/2019
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Considerando-se a Lei nº 8.429/1992 - Lei de Improbidade Administrativa, analisar a sentença abaixo:
 
Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Supremo Tribunal Federal para que requeira ao juízo competente a decretação do sequestro
dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público (1ª parte). Constitui crime a representação por ato de
improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente (2ª parte). A perda da função pública e a suspensão dos direitos
políticos se efetivam com a ação principal de apuração dos fatos (3ª parte).
 
A sentença está:

 a)  Totalmente correta.
 b)  Correta somente em sua 2ª parte.
 c)  Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
 d)  Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.
 e)  Totalmente incorreta.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1185508

Questão 35: QUADRIX - Aux (CRB 6)/CRB 6/Administrativo/2019
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Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Com base na Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
A intervenção do Ministério Público, ainda quando seja ele o autor da ação de improbidade, é obrigatória.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1195956

Questão 36: QUADRIX - Bib Fisc (CRB 6)/CRB 6/2019
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com a Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
A representação à autoridade administrativa para investigação da prática de ato de improbidade deve ser identificada e assinada por seu autor.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1196199

Questão 37: QUADRIX - Ag Adm (CREA TO)/CREA TO/2019
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)

Improbidade administrativa

A noção de improbidade não se confunde com a de imoralidade, sendo esta uma das modalidades daquela. O agente ímprobo sempre se qualificará como violador do
princípio da moralidade, contudo, nem todo ato de improbidade tipificado em lei corresponde à violação ao princípio da moralidade.

É importante mencionar que a Lei de Improbidade Administrativa não deve ser aplicada para meras irregularidades ou transgressões disciplinares, mas, sim, visa a
resguardar os princípios da Administração Pública.

Matheus Carvalho. Manual de direito administrativo.
3.ª ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Jus PODIVM, 2016 (com adaptações).

Tendo o texto acima apenas como referência inicial, julgue o item de acordo com a Lei n.º 8.429/1992.
 
Para a doação de bens da administração direta à pessoa jurídica de fins educativos ou assistências, não é necessária a observância das formalidades legais.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1197796

Questão 38: QUADRIX - Ag Adm (CREA TO)/CREA TO/2019
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)

Improbidade administrativa

A noção de improbidade não se confunde com a de imoralidade, sendo esta uma das modalidades daquela. O agente ímprobo sempre se qualificará como violador do
princípio da moralidade, contudo, nem todo ato de improbidade tipificado em lei corresponde à violação ao princípio da moralidade.

É importante mencionar que a Lei de Improbidade Administrativa não deve ser aplicada para meras irregularidades ou transgressões disciplinares, mas, sim, visa a
resguardar os princípios da Administração Pública.

Matheus Carvalho. Manual de direito administrativo.
3.ª ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Jus PODIVM, 2016 (com adaptações).

Tendo o texto acima apenas como referência inicial, julgue o item de acordo com a Lei n.º 8.429/1992.

A instauração de investigação para apurar a prática de ato de improbidade administrativa poderá ser representada à autoridade administrativa competente por qualquer
pessoa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1197798

Questão 39: QUADRIX - Cont (CRP 8)/CRP 8 (PR)/2019
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Com base na Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
O Ministério Público intervirá nas ações de improbidade ainda quando o próprio órgão a houver ajuizado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1201855

Questão 40: QUADRIX - Cont (CRP 8)/CRP 8 (PR)/2019
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Com base na Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
A ação de improbidade administrativa poderá ser ajuizada mesmo sem ser instruída com documentos que apresentem indícios da existência do ato de improbidade, desde
que a impossibilidade de apresentação dessas provas seja fundamentada pelo autor.
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 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1201859

Questão 41: QUADRIX - Cont (CRP 8)/CRP 8 (PR)/2019
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Com base na Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
A extinção da ação de improbidade em razão de sua inadequação somente é admitida na fase preliminar, quando ainda não foi ofertada a contestação pelo réu.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1201861

Questão 42: QUADRIX - Cont (CRP 8)/CRP 8 (PR)/2019
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Com base na Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
A iniciativa do Ministério Público em ação de improbidade administrativa não afasta a possibilidade de a Fazenda Pública promover ações paralelas visando à
complementação do ressarcimento de seu patrimônio.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1201864

Questão 43: QUADRIX - Nutri (CRN 9)/CRN 9/Assistente Técnico/2019
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei n.º 8.429/1992 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. A aplicação dessa Lei para punição ocorre para 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
50% do patrimônio ou da receita anual.

À luz da Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1220349

Questão 44: QUADRIX - Tec Adm (CRA PA)/CRA PA/2019
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
No que se refere à improbidade administrativa, julgue o item.

Diante das suspeitas de prática de ato de improbidade administrativa, a Administração poderá, de ofício, bloquear bens do agente público, visando a garantir eventual
futuro ressarcimento ao erário.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1255041

Questão 45: CEBRASPE (CESPE) - Inv Pol (PC MA)/PC MA/2018
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
À luz da Lei de Improbidade Administrativa — Lei n.º 8.429/1992 —, julgue os itens a seguir.

I Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de
improbidade.

II A representação, por carecer de formalismo, será escrita ou reduzida a termo e assinada, devendo conter somente a qualificação do representante e as
informações sobre o fato.

III Comissão processante poderá representar ao Ministério Público para que este requeira ao juízo competente a decretação do sequestro dos bens do agente ou
de terceiro que tenha enriquecido ilicitamente.

IV A rejeição da representação pela autoridade administrativa impede a representação ao Ministério Público no mesmo caso.

Estão certos apenas os itens 

 a)  I e II. 
 b)  I e III. 
 c)  III e IV. 
 d)  I, II e IV. 
 e)  II, III e IV.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/590570

Questão 46: VUNESP - Esc (TJ SP)/TJ SP/"Interior"/2018
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
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Em consonância com a Lei de Improbidade, assinale a alternativa correta.

 a)  O Ministério Público ou qualquer cidadão no gozo de seus direitos políticos pode ingressar com ação de improbidade administrativa.
 b)  A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos do condenado por ato de improbidade efetivam-se com a publicação da condenação por ato de

improbidade em segunda instância.
 c)  O cidadão, no gozo de seus direitos políticos, tem exclusividade para representar à autoridade administrativa competente a fim de que seja instaurada

investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade.
 d)  Estando a petição inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser

instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.
 e)  Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão processante poderá requerer em juízo a decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiro que

tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/603148

Questão 47: PR4 (UFRJ) - Tec (UFRJ)/UFRJ/Contabilidade/Geral/2018
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Com base no disposto no art. 14 da Lei nº 8.429/1992, que trata da representação para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de
improbidade, assinale a alternativa INCORRETA. 

 a) Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente. 
 b) A autoridade administrativa rejeitará a representação, em despacho fundamentado, se esta não contiver as formalidades necessárias. 
 c) A representação conterá a indicação das provas de que tenha conhecimento. 
 d) A representação conterá as informações sobre o fato e sua autoria. 
 e) A representação poderá ser verbal e anônima para salvaguardar o denunciante.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/605093

Questão 48: FGV - EspLM (CM Salvador)/CM Salvador/Advogado Legislativo/2018
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
No que concerne à ação civil pública fundada na prática de ato de improbidade administrativa, é correto afirmar que: 

 a)  o Ministério Público, caso não a ajuíze, tampouco poderá oficiar no processo como fiscal da ordem jurídica;
 b)  a Fazenda Pública, quando cientificada da lide, não poderá integrar o seu polo ativo; 
 c)  havendo o juízo positivo de sua admissibilidade, será cabível a interposição de agravo de instrumento para impugnar tal decisão;
 d)  estando regular a petição inicial, o juiz mandará autuá-la e ordenará a imediata citação do réu, a fim de oferecer contestação;
 e)  se não a propuser, será vedado à Fazenda Pública requerer, na fase procedimental própria, as medidas necessárias à recomposição do erário.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/612218

Questão 49: FAUEL - Proc Mun (Paranavaí)/Pref Paranavaí/2018
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Assinale a alternativa INCORRETA a respeito do tema da improbidade administrativa, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 

 a)  É possível a decretação da indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa independentemente da comprovação de que o réu esteja dilapidando
o patrimônio ou esteja na iminência de fazê-lo. 

 b)  É possível o uso emprestado em ação de improbidade administrativa do resultado de interceptação telefônica em ação penal. 
 c)  A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência de ação de improbidade administrativa não está sujeita ao reexame necessário, em razão de

inexistência de previsão legal. 
 d)  Existindo indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei de Improbidade Administrativa, a petição inicial deve ser recebida, ainda que fundamentadamente,

pois, nessa fase, vale o princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público. 
 e)  É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a pretensão de ressarcimento por prejuízo causado ao erário, manifestada na via da

ação civil pública por improbidade administrativa, é imprescritível.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/616228

Questão 50: FGV - AJ (TJ AL)/TJ AL/Oficial de Justiça Avaliador/2018
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, a indisponibilidade de bens:

 a)  pode apenas ser decretada após a audiência da parte adversa e, portanto, após a notificação para defesa prévia a que alude o Art. 17, §7º, da Lei nº 8.429/92;
 b)  deve somente recair sobre bens adquiridos após a data do suposto ato ímprobo, em respeito ao princípio da segurança jurídica e atualidade dos danos;
 c)  pode ser decretada ainda quando não demonstrada a prática efetiva de atos que induzam à conclusão de risco de dilapidação patrimonial de bens do acionado,

pois o periculum in mora é presumido;
 d)  pode ser decretada em relação ao réu que seja agente público, caso presentes os requisitos cautelares do fumus boni iures e periculum in mora, mas não pode

incidir em desfavor do demandado particular.
 e)  deve levar em consideração exclusivamente o valor do ressarcimento do dano ao erário, corrigido monetariamente desde a citação, excluído o montante de

possível multa civil como sanção autônoma.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/616706

Questão 51: FUNDATEC - Proc (ALERS)/ALERS/2018
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
A respeito da Lei de Improbidade Administrativa, é INCORRETO afirmar que: 

 a)  Em que pese não seja unânime, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem admitindo ser presumido o dano decorrente da dispensa indevida de
licitação. 

 b)  Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente
a decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. 

 c)  A sentença que julgar procedente ação civil de reparação de dano ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a reversão dos
bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. 

 d)  A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. 
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 e)  O advogado público do ente prejudicado pelo ilícito, detentor de cargo de provimento efetivo, possui legitimidade para propor ação de improbidade e de
reparação de danos contra o servidor.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/623828

Questão 52: AOCP - TGI (SUSIPE)/SUSIPE/Gestão de Informática/2018
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Acerca do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial na Lei de Improbidade Administrativa, assinale a alternativa correta.

 a)  A lei apresenta um rol taxativo das pessoas que poderão representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a
apurar a prática de ato de improbidade.

 b)  No procedimento administrativo, Ministério Público, ou Tribunal, ou Conselho de Contas deverá, obrigatoriamente, designar representante para acompanhar o
procedimento.

 c)  Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente
a decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público.

 d)  No procedimento judicial, estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por
escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de vinte dias.

 e)  No procedimento judicial, da decisão que receber a petição inicial, caberá apelação.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/625568

Questão 53: CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGM Manaus)/Pref Manaus/2018
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Considerando o entendimento do STJ acerca da improbidade administrativa, julgue o item subsequente.
 
Não é permitida a utilização de prova emprestada do processo penal nas ações de improbidade administrativa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/628340

Questão 54: FCC - AFT I (São Luís)/Pref SL/Abrangência Geral/2018
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Um servidor estatutário está sendo judicialmente processado pela Administração pública por suposto ato de improbidade. Referido servidor constatou que há processo
administrativo disciplinar instaurado para apuração de sua conduta, referente aos mesmos fatos, o que 

 a)  possibilita defesa do servidor para exigir arquivamento do processo disciplinar, considerando que a infração mais grave absorve a de menor potencial lesivo. 
 b)  somente se admitiria diante da imputação de crime, considerando que ambas infrações seriam de igual gravidade. 
 c)  é passível de acumulação em razão da presença do elemento subjetivo dolo, requisito indispensável para a tipificação de todos os atos de improbidade e das

infrações disciplinares de natureza grave. 
 d)  possui amparo no ordenamento jurídico, posto que se tratam de instâncias independentes, ainda que ambos processos se refiram ao mesmo contexto fático. 
 e)  possibilita pedido de suspensão da ação de improbidade até conclusão do processo disciplinar, posto que a absolvição do servidor no processo administrativo

disciplinar impacta diretamente aquele processo.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/660036

Questão 55: CEBRASPE (CESPE) - Ana Port III (EMAP)/EMAP/Jurídica/2018
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Julgue o seguinte item, relativo ao controle da administração indireta e à improbidade administrativa.
 
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a decretação cautelar da indisponibilidade de bens de um agente público réu em ação de improbidade administrativa
independe da comprovação do periculum in mora.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/665900

Questão 56: FCC - APE (TCE-RS)/TCE-RS/Ciências Jurídicas e Sociais, Direito/2018
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Particular contratado diretamente pela Administração pública, mediante dispensa de licitação pública, é condenado pela prática de ato de improbidade administrativa em
corresponsabilidade com agente público responsável pela autorização da contratação direta, ao entendimento de que houve, no caso, dispensa indevida do dever de
licitar.

Segundo a sentença judicial condenatória, ao se envolverem em indevida dispensa de licitação, particular contratado e agente público responsável pela contratação
incorreram na prática de atos de improbidade administrativa, pelos quais atentaram contra o princípio da legalidade. Suas condutas são, nos termos da sentença,
tipificadas no art. 11, caput,  da Lei federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa), ainda que ambos não tenham agido com dolo ou culpa.
 
A sentença condenatória é 

 a)  correta, porquanto a violação do princípio da legalidade, à luz da Lei federal nº 8.429/1992 e de sua interpretação na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, é suficiente para a caracterização do ato de improbidade, independentemente de dolo ou culpa do agente causador do dano. 

 b)  incorreta, porquanto a violação do princípio da legalidade, à luz da Lei federal nº 8.429/1992 e de sua interpretação na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, é insuficiente para a caracterização do ato de improbidade se não for comprovado o dolo ou a culpa do agente causador do dano. 

 c)  incorreta, seja porque a violação do princípio da legalidade, para caracterizar-se como ato de improbidade administrativa, há de ser acompanhada da
comprovação de dolo ou culpa do agente causador do dano, seja porque particulares não podem ser enquadrados na Lei federal nº 8.429/1992 e punidos pela prática de
atos de improbidade administrativa, mas somente os agentes públicos. 

 d)  correta, seja porque a violação do princípio da legalidade, para caracterizar-se como ato de improbidade administrativa, independe da comprovação de dolo ou
culpa do agente causador do dano, seja porque particulares podem, sim, ser enquadrados na Lei federal nº 8.429/1992 e punidos pela prática de atos de improbidade
administrativa. 

 e)  correta, porquanto um dos tipos de ato de improbidade administrativa previstos na Lei federal nº 8.429/1992 é justamente a prática de atentar contra princípios
da Administração pública e, no caso, houve violação ao princípio da legalidade, hipótese em que necessariamente restará configurada a improbidade.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/676685

Questão 57: CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE PI)/MPE PI/Administrativa/2018
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
José, servidor de um órgão público, autorizou a entrada de uma amiga, Cristina, trabalhadora sem vínculo com o serviço público, em sua repartição. Cristina e José
elaboraram conjuntamente um documento falso que determinava a transferência de determinados bens para outro prédio do órgão, por ordens superiores. Sob essa
justificativa, Cristina obteve autorização dos seguranças para efetuar o transporte desses bens, ocasião em que furtou equipamentos de tecnologia.
 
Nessa situação hipotética, conforme as disposições da Lei n.º 8.429/1992, eventual ação para apurar ato de improbidade administrativa deverá ter a participação
obrigatória do Ministério Público como parte ou como fiscal da lei, sob pena de nulidade.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/694931

Questão 58: OBJETIVA CONCURSOS - Proc (CM Balsa Nova)/CM Balsa Nova/2018
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Em conformidade com a Lei nº 8.429/1992, no que diz respeito ao processo judicial, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

(---)  A sentença que julgar procedente ação civil de reparação de dano ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a
reversão dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito.

(---)  Em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo com julgamento do mérito.

 a)  C - E. 
 b)  E - C. 
 c)  E - E. 
 d)  C - C.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/695392

Questão 59: Instituto AOCP - Ass Adm (UFOB)/UFOB/2018
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Os atos de improbidade administrativa são tipificados na Lei 8.429/1992, que 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. Em relação a essa lei, julgue o item
a seguir.
 
Diante de fundados indícios de responsabilidade, o Ministério Público ou a procuradoria do órgão irá requerer a decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiro
que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público independentemente da investigação, do exame e do bloqueio de bens, contas bancárias e
aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/734070

Questão 60: QUADRIX - Ass (CODHAB)/CODHAB/Agente Administrativo/2018
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Com base na lei e na jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item seguinte a respeito de improbidade administrativa.
 
Na ação de improbidade, a ausência de notificação do réu para oferecimento de defesa prévia acarreta presunção absoluta de prejuízo ao contraditório, configurando
nulidade absoluta insanável e inafastável.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/759066

Questão 61: QUADRIX - Ass (CODHAB)/CODHAB/Agente Administrativo/2018
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Com base na lei e na jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item seguinte a respeito de improbidade administrativa.
 
A indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa não está condicionada à necessidade de demonstração de risco de dilapidação patrimonial pelo réu.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/759069

Questão 62: QUADRIX - Ana (CODHAB)/CODHAB/Direito e Legislação/2018
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Considerando a lei e a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item seguinte a respeito de improbidade administrativa.
 
A indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa depende de prévia oitiva do requerido, de modo a se resguardar seu contraditório e sua ampla defesa
e a prevenir constrição sobre bens impenhoráveis.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/761445



13/10/2020 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19527061/imprimir 12/34

Questão 63: IBFC - Ana (CM Aqa)/CM Araraquara/Legislativo/2018
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial de improbidade administrativa, analise as alternativas a seguir e assinale a alternativa correta:

 a) Apenas as pessoas autorizadas por lei poderão representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a
prática de ato de improbidade

 b) A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, poderá ser sigilosa quanto ao seu representante
 c) A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a

prática de ato de improbidade
 d) A ação principal será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de quinze dias da efetivação da medida cautelar
 e) O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, terá a faculdade de atuar como fiscal da lei

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/770257

Questão 64: Instituto AOCP - Ana TI (UNIR)/UNIR/2018
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Segundo o que dispõe a Lei nº 8.429/1992 acerca do procedimento administrativo e do processo judicial nos casos de improbidade administrativa, julgue, como
VERDADEIRO ou FALSO, o item a seguir.
 
O Ministério Público, se não intervir no processo judicial como parte, atuará, obrigatoriamente, como fiscal da lei, sob pena de nulidade.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/785534

Questão 65: Instituto AOCP - Ana TI (UNIR)/UNIR/2018
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Segundo o que dispõe a Lei nº 8.429/1992 acerca do procedimento administrativo e do processo judicial nos casos de improbidade administrativa, julgue, como
VERDADEIRO ou FALSO, o item a seguir.
 
A sentença que julgar procedente ação civil de reparação de dano ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a reversão dos bens,
conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/785539

Questão 66: Com. Exam. (MPE RS) - Sec Dilig (MPE RS)/MPE RS/2017
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Tocante ao Procedimento Administrativo e ao Processo Judicial previstos na Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), assinale a alternativa correta.

 a)  Somente servidor público que tiver conhecimento acerca da prática de eventual ato de improbidade administrativa poderá representar à autoridade administrativa
competente para que seja instaurada investigação.

 b)  A rejeição da representação impede o oferecimento de representação ao Ministério Público a respeito do mesmo fato.
 c)  Nas ações de improbidade, havendo condenação do demandado à reparação de danos, poderá ser admitido o perdão judicial.
 d)  Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação do réu para o oferecimento de contestação.
 e)  Autuada a inicial, o juiz ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/447200

Questão 67: COMPERVE (UFRN) - Pro Leg (CM C Novos)/CM Currais Novos/2017
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
O combate à corrupção na Administração Pública brasileira é viabilizado a partir de variados instrumentos de prevenção e repressão. Ações penais, civis e processos
administrativos são apenas alguns exemplos disso. Dentro de tal contexto, surge o tema da improbidade administrativa e a lei responsável por sua disciplina
infraconstitucional. A Lei n.º 8.429, de 2 de junho de 1992, ao tratar do assunto, estabelece que qualquer

 a)  cidadão em dia com as obrigações eleitorais poderá representar ao Ministério Público para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de
improbidade, devendo essa representação ser escrita ou reduzida a termo, sem que dela conste qualquer identificação do representante.

 b)  pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade,
devendo essa representação ser escrita ou reduzida a termo e assinada, conter a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação
das provas de que tenha conhecimento.

 c)  autoridade administrativa poderá representar à Defensoria Pública para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade,
devendo essa representação ser escrita e assinada, conter as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento, sem
mencionar a qualificação do representante.

 d)  servidor público estável poderá representar ao Judiciário para que seja instaurada investigação pela Defensoria Pública destinada a apurar a prática de ato de
improbidade, devendo essa representação ser escrita e assinada, conter as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/473261

Questão 68: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Considere a seguinte situação hipotética: o Ministério Público do Estado do Mato Grosso ingressou com ação de improbidade contra o agente público Ricardo. Após
analisar a defesa preliminar apresentada, o juiz determinou o prosseguimento do feito, com a consequente citação de Ricardo para o oferecimento de contestação. Nos
termos da Lei nº 8.429/1992, o tema da inadequação da ação de improbidade 

 a)  não poderá ser enfrentado pelo magistrado em outro momento processual, haja vista que já foi analisado por ocasião da análise da defesa preliminar. 
 b)  poderá ser enfrentado em qualquer fase do processo e, caso acolhido, importará em extinção do processo sem julgamento de mérito. 
 c)  poderá novamente ser enfrentado por ocasião da análise da contestação, último momento para enfrentar o tema. 
 d)  apenas poderá novamente ser enfrentado por ocasião da prolação da sentença, por ser o momento em que é devolvida ao magistrado a análise de toda a matéria

discutida na demanda. 
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 e)  poderá ser enfrentado em qualquer fase do processo e, caso acolhido, importará em extinção do processo com julgamento de mérito.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/476751

Questão 69: FEPESE - Ana Info (JUCESC)/JUCESC/2017
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Quanto ao Procedimento Administrativo e ao Processo Judicial previstos na Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/1992), assinale a alternativa correta. 

 a) A representação, para ser aceita, não precisará observar nenhuma formalidade estabelecida em Lei, podendo ser inclusive genérica. 
 b) O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, poderá, facultativamente, atuar como fiscal da lei. 
 c) A ação principal, proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, terá o rito sumário. 
 d) Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de

improbidade. 
 e) A rejeição da representação pela autoridade administrativa impede a representação ao Ministério Público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/487808

Questão 70: VUNESP - Esc (TJ SP)/TJ SP/"Capital e Interior"/2017
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
O procedimento administrativo previsto na Lei Federal nº 8.429/92, destinado a apurar a prática de ato de improbidade, 

 a)  poderá compreender o decreto de sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. 
 b)  deverá ser levado ao conhecimento do Ministério Público e do Tribunal ou Conselho de Contas, pela Comissão Processante. 
 c)  poderá acarretar o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, se for o caso. 
 d)  será iniciado por representação, que será escrita ou reduzida a termo, podendo o representante permanecer anônimo, se assim o desejar. 
 e)  impedirá a apuração dos fatos pelo Ministério Público, caso se conclua pela improcedência das acusações.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/491732

Questão 71: VUNESP - Esc (TJ SP)/TJ SP/"Capital e Interior"/2017
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
No processo judicial de improbidade administrativa, o Ministério Público 

 a)  é o único legitimado a propor a ação ordinária, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar. 
 b)  poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do Procurador Geral de

Justiça. 
 c)  se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente, como fiscal da lei, sob pena de nulidade. 
 d)  atuará somente como fiscal da lei, mas promoverá as ações necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público. 
 e)  atuará somente como autor, não intervindo se a pessoa jurídica interessada propuser a ação ordinária.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/491734

Questão 72: VUNESP - Proc Jur (CM Sumaré)/CM Sumaré/2017
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Suponha-se que a Câmara Municipal instaure procedimento administrativo disciplinar em face de servidor público com base em denúncia na qual se afirma que o agente
está praticando atos com a finalidade de enriquecer ilicitamente em função do exercício de suas atividades no Poder Legislativo. A Comissão responsável pelo julgamento
do processo entende que houve a prática de ato de improbidade administrativa, recomendando a demissão a bem do serviço público.

A respeito da situação hipotética e com base na Lei nº 8.429/92, assinale a alternativa correta.

 a)  Comprovado o enriquecimento ilícito do servidor, é desnecessária a comprovação de dolo ou culpa para que os seus atos se enquadrem como improbidade
administrativa. 

 b)  A Administração, diante da suspeita de improbidade, deverá oficiar ao Ministério Público para que ingresse com a ação, uma vez que o Município não dispõe de
titularidade para ajuizar ação de improbidade. 

 c)  A denúncia apresentada à Administração por suspeita de improbidade administrativa será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do
representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. 

 d)  Somente com o encerramento do processo administrativo poderá a Comissão processante representar ao Ministério Público ou à procuradoria oficiante para que
requeira o sequestro de bens. 

 e)  O Município, caso autorizado pelo Ministério Público, poderá transacionar para reaver os prejuízos eventualmente suportados, ficando a pena do agente causador
dos danos, nesse caso, reduzida.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/525494

Questão 73: CEBRASPE (CESPE) - Def PF/DPU/2017
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Considerando o entendimento do STJ acerca do procedimento administrativo, da responsabilidade funcional dos servidores públicos e da improbidade administrativa,
julgue o seguinte item.
 
Em ação de improbidade administrativa por ato que cause prejuízo ao erário, a decretação da indisponibilidade dos bens do acusado pode ocorrer antes do recebimento
da petição inicial, desde que fique efetivamente demonstrado o risco de dilapidação de seu patrimônio.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/534035

Questão 74: CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-PE)/TCE-PE/Auditoria de Contas Públicas/2017
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
A respeito de princípios da administração pública, ato administrativo, poderes da administração, improbidade administrativa e regime jurídico dos funcionários públicos
civis do estado de Pernambuco, julgue o item a seguir.
 
Fundamenta-se no periculum in mora implícito a decretação da indisponibilidade de bens quando estiverem presentes fortes indícios da prática de ato ímprobo.
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 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/534489

Questão 75: CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PJC MT)/PJC MT/2017
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com o entendimento do STJ, no curso da ação de improbidade administrativa, a decretação da indisponibilidade de bens do réu dependerá da

 a)  constatação da inexistência de meios de prestação de caução. 
 b)  presença de fortes indícios da prática do ato imputado. 
 c)  prova de dilapidação do patrimônio. 
 d)  presença do periculum in mora concreto. 
 e) prova da impossibilidade de recuperação do patrimônio público.

 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/536042

Questão 76: CETRO - NeR (TJ RJ)/TJ RJ/Remoção/2017
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Em uma situação isolada, César, Tabelião de ofício de notas, dolosamente deixou de recolher taxa judiciária incidente sobre a atividade notarial e registral, sendo tal
situação descoberta por meio de correição realizada pela corregedoria. Após a correição, adveio condenação com perda da delegação, bem como ações civis de natureza
civil e penal em face de César. Com base no caso e em observância dos controles administrativo e judicial incidentes sobre a atividade notarial e registral de acordo com
o entendimento do STJ, assinale a alternativa correta.

 a)  A denúncia espontânea por parte de César, após correição realizada pela corregedoria, porém antes de ajuizamento da ação de improbidade administrativa,
afasta, de imediato, a punibilidade penal e civil.

 b)  Uma vez que César exerce atividade pública em caráter privado, por delegação, afastada está a possibilidade jurídica de figurar no polo passivo da ação de
improbidade administrativa, nos termos da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992).

 c)  O fato de a fiscalização e de o procedimento de correição serem de competência da Corregedoria do Tribunal de Justiça afasta a eventual possibilidade de
ajuizamento da ação em face de César perante juízo de primeiro grau jurisdicional.

 d)  Ainda que César possa figurar no polo passivo de ação contra atos de improbidade administrativa, a perda da delegação independe de prévia ação judicial, dada a
independência existente entre as esferas administrativa, cível e penal.

 e)  Em havendo qualquer tipo de improcedência dos pedidos em face de César nas ações cível e penal, afastada estará, também, e de imediato, a imposição da
sanção imposta em âmbito administrativo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/541685

Questão 77: VUNESP - Ana TL (CM Valinhos)/CM Valinhos/2017
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Nos termos da Lei Federal nº 8.429/92, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade
administrativa responsável pelo inquérito 

 a)  representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado. 
 b)  representar ao Ministério Público, para a instauração de inquérito policial. 
 c)  representar à autoridade policial competente. 
 d)  determinar o afastamento do agente público envolvido do exercício do cargo. 
 e)  determinar a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/556916

Questão 78: CEBRASPE (CESPE) - TJ TRF1/TRF 1/Administrativa/Segurança e Transporte/2017
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Considerando as Leis n.º 8.112/1990, 8.429/1992 e 9.784/1999, normas nacionais que regulam o direito administrativo, julgue o item subsecutivo.
 
Em razão da abrangência protetiva da Lei de Improbidade Administrativa, as ações principais para a apuração de atos de improbidade administrativa podem ser propostas
por brasileiro nato ou naturalizado, pelo Ministério Público e pela pessoa jurídica interessada.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/562970

Questão 79: IBADE - Ana Prev (IPERON)/IPERON/AUDITOR/2017
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Acerca de importante temática do Direito Administrativo, que é a improbidade administrativa, alicerçada no art 37, § 4º, da Constituição da República, e regulamentada
pela Lei Federal nº 8429/1992, pode-se afirmar corretamente que:

 a)  existem, na legislação concernente, sanções de natureza criminal, como punitivas para as condutas de improbidade.
 b)  entendem-se, predominantemente, que as condutas em geral consideradas de improbidade somente o são se praticadas a título de dolo, isto é, se a conduta for

culposa não será punida na forma da Lei de Improbidade Administrativa vigente (Lei nº 8429/1992).
 c)  o foro especial por prerrogativa de função, estabelecido pelo ordenamento jurídico para algumas autoridades públicas, exatamente pelo cargo ou função pública

que exercem, é aplicável quando do processamento e julgamento por ação ou omissão de improbidade administrativa.
 d)  a ação de improbidade administrativa terá como legitimado ativo o Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada, entendendo-se por esta o ente federativo

ou mesmo a entidade da Administração Pública indireta que tenha sido prejudicada pela conduta de improbidade administrativa.
 e)  o Ministério Público nunca atuará obrigatoriamente como fiscal da lei, vez que sempre será autor da ação de improbidade administrativa, ou seja, será parte na

demanda e, assim sendo, não poderá atuar como custo legis.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/573886

Questão 80: QUADRIX - Fisc RC (PROCON GO)/PROCON GO/2017
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
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Acerca da Lei n.º 8.429/1992 (improbidade administrativo), assinale a alternativa correta.

 a) Na ação de improbidade, inexiste um juízo de delibação para recebimento da petição inicial.
 b) Os atos de improbidade administrativa que atentem contra os princípios da Administração Pública poderão ser praticados de forma dolosa ou culposa.
 c) O Ministério Público não possui legitimidade para propor ação civil pública em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa.
 d) O juiz poderá decretar a indisponibilidade de bens do indiciado quando estiverem presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que

cause dano ao Erário.
 e) Na ação de improbidade administrativa, são permitidas a transação e a conciliação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/683477

Questão 81: UERR - Ag (CODESAIMA)/CODESAIMA/Administrativo/2017
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Considerando a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, a qual versa sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos, em vista do Capítulo V (Do Procedimento
Administrativo e do Processo Judicial), assinale a alternativa incorreta.

 a)  Não é livre a qualquer pessoa poder representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de
ato de improbidade.

 b)  A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a
indicação das provas de que tenha conhecimento.

 c)  A autoridade administrativa rejeitará a representação, em despacho fundamentado, se esta não contiver as formalidades estabelecidas no § 1º deste artigo. A
rejeição não impede a representação ao Ministério Público, nos termos do art. 22 desta lei.

 d)  A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a
prática de ato de improbidade.

 e)  O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/697833

Questão 82: QUADRIX - Proc Jur (CFO)/CFO/Jurídico/2017
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
No que se refere ao controle da Administração Pública e à improbidade administrativa, julgue o item a seguir.
 
Acerca da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, uma vez reconhecida a inadequação da ação, o juiz, em qualquer fase do processo, extingui-lo-á, sem
julgamento do mérito.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1055381

Questão 83: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2016
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Maria praticou ato de improbidade administrativa em 5/3/2010, por violar os princípios da administração pública, sem ter causado dano ao erário, enquanto ainda
ocupava exclusivamente cargo em comissão na administração direta da União. Depois da notícia do fato pela imprensa, em 6/3/2015, Maria foi exonerada do cargo em
comissão e do serviço público.
 
Com referência a essa situação hipotética, assinale a opção correta com base na Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa).

 a)  A titularidade da ação civil por ato de improbidade administrativa, no caso, é exclusiva do Ministério Público Federal.
 b)  A eventual aprovação das contas de Maria, como gestora pública, pelo Tribunal de Contas da União afasta a possibilidade de propositura da ação de improbidade

administrativa.
 c)  Antes do recebimento da ação de improbidade, o juiz competente deverá notificar Maria para apresentar defesa prévia, no prazo de quinze dias, e poderá rejeitar

liminarmente a ação, se estiver convencido da inexistência da improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.
 d)  A eventual condenação de Maria por ato de improbidade administrativa não impede nova investidura em cargo público estadual ou municipal, dentro do prazo de

suspensão dos direitos políticos.
 e)  Na data da exoneração de Maria, já estava prescrita a pretensão condenatória por ato de improbidade administrativa, pois o ato ilícito fora cometido havia mais

de cinco anos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/337446

Questão 84: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/"Sem Especialidade"/2016
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
No curso de ação de improbidade administrativa ajuizada pela Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso, a Autora, ao perceber a ausência do Ministério Público no feito,
comunicou o Juiz. O respectivo magistrado, no entanto, não intimou o Ministério Público para intervir no processo, sob o fundamento de que o interesse público já estava
devidamente representado pela Autora. Em outra ação de improbidade administrativa, o Juiz determinou que fosse processada pelo rito sumário, por ser ação simples,
que não demandaria sequer provas, objetivando, assim, um procedimento mais célere. A propósito do ocorrido nas duas ações e nos termos da Lei nº 8.429/1992, a
postura dos juízes

 a)  está correta em ambos os casos.
 b)  está incorreta em ambos os casos: no primeiro, porque caso o Ministério Público não seja parte Autora, deverá obrigatoriamente intervir no feito; no segundo,

porque a ação de improbidade terá sempre o rito ordinário.
 c)  está correta apenas no segundo caso.
 d)  está correta apenas no primeiro caso.
 e)  está incorreta em ambos os casos: no primeiro, porque a Fazenda Pública Estadual não é legitimada a propor ação de improbidade; no segundo, porque o rito

processual decorre da lei, isto é, não pode ser adotado por escolha do magistrado.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/337868

Questão 85: FGV - Ana (IBGE)/IBGE/Processos Administrativos Disciplinares/2016
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Francisco, servidor de fundação pública federal de direito público, percebeu vantagem econômica direta, consistente na quantia de cem mil reais em espécie, para facilitar
a alienação de bem público da fundação por preço inferior ao valor de mercado, beneficiando seu cunhado, que é Deputado Federal. Descoberta a fraude, por meio de
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investigações levadas a cabo pelo Ministério Público Federal, o parquet ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face de todos os envolvidos. O
processo deve tramitar perante o:

 a)  juízo de competência cível da Justiça Federal do primeiro grau de jurisdição;
 b)  juízo de competência criminal da Justiça Federal do primeiro grau de jurisdição;
 c)  órgão colegiado de competência cível do respectivo Tribunal Regional Federal;
 d)  órgão colegiado de competência criminal do respectivo Tribunal Regional Federal;
 e)  Supremo Tribunal Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/355854

Questão 86: FCC - PS (ELETROSUL)/ELETROSUL/Direito/2016
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Josefina, servidora pública estadual, representou à autoridade administrativa competente acusando Bento, Diretor de autarquia, da prática de ato de improbidade
administrativa, pleiteando, assim, que fosse instaurada a respectiva investigação. Ocorre que Josefina sabia da inocência de Bento, tendo formulado a citada
representação por vingança, razão pela qual foi regularmente processada e condenada criminalmente à detenção de doze meses e multa.
 
A propósito dos fatos e, nos termos da Lei nº 8.429/1992, é correto afirmar que 

 a)  a pena de detenção não está correta, pois fixada em prazo equivocado; do mesmo modo, incorreta a multa, que é incabível na hipótese narrada. 
 b)  Josefina não deveria ter sido condenada por crime, mas sim, por improbidade administrativa. 
 c)  a pena de detenção está incorreta, pois não pode superar dez meses. 
 d)  a pena de detenção está correta; no entanto, a multa é incabível na hipótese narrada. 
 e)  não cabe pena de detenção na hipótese narrada, mas sim, reclusão e multa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/371372

Questão 87: CONSULTEC - Estag (MPE BA)/MPE BA/Direito/2016
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Sobre o Procedimento Administrativo e do Processo Judicial, com base na Lei nº 8429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), pode-se afirmar: 

 a) Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de
improbidade. 

 b) A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, deverá ser anônima, indicando apenas o fato e sua autoria, bem como a indicação das provas
de que tenha conhecimento. 

 c) O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará, facultativamente, como fiscal da lei sob pena de nulidade. 
 d) Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída

com documentos e justificações, dentro do prazo de 30 dias. 
 e) A Defensoria Pública, se não intervir no processo como parte, atuará, obrigatoriamente, como fiscal da lei sob pena de nulidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/435451

Questão 88: FCC - AJ TRT20/TRT 20/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
O Ministério Público Federal ajuizou ação de improbidade administrativa contra José, agente público, imputando-lhe a dispensa indevida de procedimento licitatório, bem
como a ocorrência de dano ao patrimônio público. José foi intimado para apresentar defesa preliminar e, após tal manifestação, o juiz rejeitou a ação por ficar convencido
da inexistência de ato ímprobo. A propósito dos fatos narrados e nos termos da Lei nº 8.429/1992,

 a)  o recurso cabível na hipótese de rejeição da demanda, tal como narrado no enunciado, é o Agravo de Instrumento.
 b)  o juiz não poderia ter julgado o mérito nessa fase preliminar, pois a constatação de eventual inexistência de ato ímprobo é própria de uma análise apurada, típica

da fase de instrução da demanda.
 c)  o prazo para o juiz apreciar a defesa preliminar e decidir sobre o recebimento ou não da petição inicial é de trinta dias.
 d)  ainda que afastado o ato de improbidade administrativa, caso comprovado dano ao patrimônio público, a ação de improbidade não poderia ter sido rejeitada.
 e)  o ato ímprobo narrado no enunciado não comporta a medida de indisponibilidade de bens, típica dos atos ímprobos exclusivamente dolosos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/438179

Questão 89: Com. Exam. (MPE SC) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2016
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com a Lei 8.429/92, a ação de improbidade, que terá rito ordinário, será proposta dentro de trinta dias do deferimento da medida cautelar. Nada obsta,
contudo, seja proposta medida cautelar incidental.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/507732

Questão 90: Com. Exam. (MPE SC) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2016
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
O Ministério Público, caso não intervenha no processo regulado pela Lei de Improbidade Administrativa como parte, atuará, de acordo com a referida norma,
necessariamente como fiscal da lei, sob pena de nulidade.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/507733

Questão 91: PUC PR - Adv (PARANACIDADE)/PARANACIDADE/2016
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Analise as seguintes assertivas e responda ao que se segue sobre a ação de improbidade administrativa:

I. A legitimidade ativa para pr opor ações que versem sobre improbidade administrativa é atribuída com exclusividade ao Ministério Público.
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II. A configuração de ato de improbidade exige dolo do agente, à exceção da modalidade relativa aos atos de improbidade que causam lesão ao erário, que
admite a modalidade culposa.

III. A ação que se funda na alegação de improbidade deverá necessariamente ser antecedida de uma etapa administrativa preliminar de inquérito, destinada a
apurar a existência dos indícios da prática do ato tido por ímprobo.

IV. Prescreve em cinco anos a pretensão de reparar os prejuízos causados ao erário nos casos de improbidade administrativa.

V. A ação que se funda na prática de ato de improbidade contempla fase preliminar em que o réu pode se manifestar, sendo que a apreciação de tal manifestação
pode culminar na rejeição de plano da ação, na improcedência da ação ou no reconhecimento de inadequação da via eleita.

Quanto às assertivas indicadas acima ( I a V) é CORRETO afirmar que: 

 a)  Apenas as assertivas I, III e V estão corretas. 
 b)  Apenas as assertivas II e V estão corretas. 
 c)  Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
 d)  Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
 e)  Apenas as assertivas II, IV e V estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/511458

Questão 92: PLANEJAR - Proc Mun (Pref LF)/Pref LF/2016
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Com base na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, o Procedimento Administrativo e do Processo Judicial, julgue:
 

I. É ato, exclusivo de advogado, representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de
improbidade, pelo seu postulado.
 
II. A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a
indicação das provas de que tenha conhecimento.
 
III. autoridade administrativa rejeitará a representação, em despacho fundamentado, se esta não contiver as formalidades estabelecidas. A rejeição não impede a
representação ao Ministério Público,.
 
IV. atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos que, em se tratando de servidores federais, será processada
na forma prevista nos arts. 148 a 182 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e, em se tratando de servidor militar, de acordo com os respectivos
regulamentos disciplinares.
 
V. comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a
prática de ato de improbidade.
 
VI. havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo
competente a decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público.
 
VII. ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta, exclusivamente, pelo Ministério Público, dentro de vinte dias da efetivação da medida cautelar.

 

 a)  II, III, IV, V, VI.
 b)  I, II, III, IV, V.
 c)  III, IV, V, VI, VII.
 d)  I, II, VI, V, VII.
 e)  I, III, V, VI, V.

 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/704472

Questão 93: VUNESP - Esc (TJ SP)/TJ SP/"Interior"/2015
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
A respeito da ação de improbidade administrativa, considerando o previsto na Lei Federal n o 8.429/92, é correto afirmar que 

 a) na ação principal, será seguido o rito sumário, sendo cabível a realização de transação, acordo ou conciliação. 
 b) em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo com julgamento do mérito, não podendo ser a

ação novamente intentada. 
 c) a sentença que julgar procedente ação civil de reparação de dano ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente determinará o pagamento em favor do Fundo

Nacional de Interesses Difusos. 
 d) a ação principal poderá ser proposta pela pessoa jurídica interessada, atuando nesse caso, obrigatoriamente, o Ministério Público como fiscal da lei, sob pena de

nulidade. 
 e) estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito no prazo de 10 (dez)

dias.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/279083

Questão 94: CEBRASPE (CESPE) - Tec (FUB)/FUB/Eletroeletrônica/2015
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
No que diz respeito aos atos de improbidade administrativa, julgue o item a seguir.
 
A iniciativa para a instauração de processo que vise apurar ato de improbidade administrativa cometido em órgão público somente poderá advir de servidor público
vinculado a esse órgão ou de iniciativa do Ministério Público.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/287241
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Questão 95: CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2015
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
No que tange à improbidade administrativa e ao processo administrativo federal, julgue o seguinte item.
 
Em inquéritos que apurem crime de improbidade administrativa, é vedado à autoridade administrativa responsável pelo inquérito decretar a indisponibilidade dos bens do
indiciado, pois a presunção de inocência é um direito constitucionalmente protegido.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/288537

Questão 96: FCC - TM (MPE PB)/MPE PB/Técnico Ministerial/Diligências e Apoio Administrativo/2015
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Atenção: Responda à questão de acordo com a Lei nº 8.429/1992 (Improbidade Administrativa).
 
O juiz, após a propositura de ação de improbidade ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, autuou e ordenou a notificação do requerido, para oferecer
manifestação por escrito, dentro do prazo de 15 dias. Recebida a manifestação, o juiz, em decisão fundamentada, recebeu a petição inicial e determinou a citação do réu
para apresentar contestação. A decisão que recebe a petição inicial 

 a)  não enseja recurso. 
 b)  enseja recurso de agravo de instrumento. 
 c)  enseja recurso de apelação. 
 d)  somente se dá na hipótese de inadequação da via eleita. 
 e)  somente se dá antes da apresentação da defesa preliminar, também denominada de defesa prévia.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/290443

Questão 97: CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Acerca do processo administrativo e da improbidade administrativa, julgue o item que se segue.
 
A ação de improbidade administrativa só pode ser proposta pelo Ministério Público.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/306641

Questão 98: VUNESP - Proc Jur (Suzano)/Pref Suzano/2015
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Considerando o disposto na Lei no 8.429/92, que trata da improbidade administrativa, é correto afirmar sobre o procedimento administrativo e o processo judicial: 

 a)  O juiz criminal é quem tem atribuição legal para representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a
prática de ato de improbidade. 

 b)  A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria,
dispensando-se, nessa fase, a indicação de eventuais provas. 

 c)  A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao respectivo Chefe do Poder Executivo da existência de procedimento administrativo para
apurar a prática de ato de improbidade. 

 d)  A ação principal, que terá o rito sumário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida
cautelar. 

 e)  Em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/311123

Questão 99: VUNESP - AMCI (SP)/Pref SP/Correição/2015
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Tércio Romano, de nacionalidade italiana, foi testemunha de um ato de funcionário público municipal, que entende ser ato de improbidade administrativa previsto na Lei
nº 8.429/92 e resolveu representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade.
Segundo esta legislação, portanto, é correto afirmar que 

 a) a representação deverá ser rejeitada, tendo em vista que estrangeiro não tem legitimidade para apresentar representação com base na Lei de Improbidade
Administrativa. 

 b) a autoridade administrativa não poderá acatar diretamente a representação, uma vez que essa legitimidade pertence ao representante do Ministério Público. 
 c) mesmo o estrangeiro não tendo legitimidade para a representação, a autoridade deve recebê-la, subscrevendo- a, se fundada, e mandar instaurar o competente

inquérito administrativo. 
 d) a representação deverá ser recebida pela autoridade administrativa, não podendo rejeitá-la, uma vez que qualquer pessoa tem legitimidade para apresentá-la.
 e) a autoridade administrativa rejeitará a representação, em despacho fundamentado, se esta não contiver as formalidades da lei, mas a rejeição não impede a

representação ao Ministério Público.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/313747

Questão 100: CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ DFT)/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Com relação ao processo administrativo e à improbidade administrativa, julgue o item subsequente.

Ainda que não haja trânsito em julgado da sentença condenatória em ação de improbidade administrativa proposta contra servidor do TJDFT, a autoridade judicial ou
administrativa competente poderá determinar o afastamento do servidor do exercício da função, sem prejuízo de sua remuneração, quando a medida se fizer necessária à
instrução processual.

 Certo
 Errado
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/319333

Questão 101: CEBRASPE (CESPE) - TJ TJDFT/TJDFT/Administrativa/2015
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Julgue o item seguinte, com base no disposto na Lei de Improbidade Administrativa.
 
Tendo dúvida sobre a configuração de ato de improbidade administrativa, surgida após manifestação preliminar do réu, o magistrado deve rejeitar imediatamente a ação.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/319755

Questão 102: CONSULPLAN - NeR (TJ MG)/TJ MG/Provimento/2015
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Quanto ao procedimento administrativo e do processo judicial, destinados a apurar e punir a prática de ato de improbidade, é correto afirmar:

 a)  Apenas os agentes e órgãos públicos têm legitimidade para representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a
apurar a prática de ato administrativo.

 b)  A autoridade administrativa competente poderá rejeitar a representação. A decisão de rejeição obsta a representação ao Ministério Público.
 c)  A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos podem ser efetivadas antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.
 d)  É dever da comissão processante dar conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para

apurar a prática de ato de improbidade.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/350679

Questão 103: UFMT - CI (CM Cáceres)/CM Cáceres/2015
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei nº 8.429/1992 regulamenta a responsabilidade por atos de improbidade, prevista na Constituição Federal de 1988, dispondo sobre as condutas e as sanções
aplicáveis. Sobre as disposições previstas na lei mencionada, é INCORRETO afirmar: 

 a) Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de
improbidade. 

 b) Reputa-se agente público, para os efeitos dessa 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 na Administração Pública. 

 c) Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito
representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado. 

 d) A comissão processante dará conhecimento exclusivamente ao Ministério Público sobre a existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato
de improbidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/359827

Questão 104: FUNRIO - Tecno (UFRB)/UFRB/Gestão Pública/2015
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar ao se deparar com fundados indícios que possam implicar na ocorrência de improbidade administrativa, deve dar
conhecimento do procedimento, nos termos da lei nº 8429/92, a que autoridades? 

 a)  Somente ao Ministério Público.
 b)  Ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas. 
 c)  A autoridade Ministerial a que estiver subordinado. 
 d)  Ao Poder Legislativo. 
 e)  Somente procederá ao conhecimento, após elaboração de relatório final condenatório.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/408809

Questão 105: FUNRIO - Tecno (UFRB)/UFRB/Gestão Pública/2015
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Proposta ação pelo Ministério Público, para fins de responsabilizar agentes públicos que cometeram ato de improbidade administrativa, determina o Juiz que os réus
apresentem manifestação por escrito. Apresentada a manifestação por escrito, determinou o Juiz o prosseguimento do feito, determinando a citação dos réus, não
considerando as manifestações apresentadas capazes de comprovar a improcedência da improbidade.
 
Qual o recurso que o réu pode apresentar. 

 a)  Mandado de segurança. 
 b)  Apelação. 
 c)  Agravo de instrumento. 
 d)  Mandado de injunção. 
 e)  Não cabe a apresentação de recurso.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/408815

Questão 106: Com. Exam. (MPE MS) - PJ (MPE MS)/MPE MS/2015
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
É correto afirmar que a ação de improbidade administrativa só pode ser intentada:

 a)  Privativamente pelo Ministério Público.
 b)  Pela pessoa física em pleno gozo dos direitos políticos (cidadão) e pelo Ministério Público.
 c)  Pelo Parquet e pela Defensoria Pública.
 d)  Pelo Ministério Público e a pessoa jurídica interessada.
 e)  Pela Defensoria Pública, pela Procuradoria do Estado e pelo Ministério Público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/537243
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Questão 107: INCAB (ex-FUNCAB) - Ana Sist (Araruama)/Pref Araruama/2015
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
A prática de ato de improbidade pode ser levada a conhecimento da autoridade administrativa por meio de representação apresentada: 

 a)  por qualquer pessoa. 
 b)  pelo Ministério Público, apenas. 
 c)  pelo superior hierárquico, apenas. 
 d)  pelo Tribunal de Contas, apenas. 
 e)  pela pessoa prejudicada, apenas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/958155

Questão 108: CCP IFRR - Tecn GP (IF RR)/IF RR/2015
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade, é
CORRETO afirmar que a representação será:

 a)  feita através de telefonema anônimo.
 b)  escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha

conhecimento.
 c)  através de formulário próprio, que conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha

conhecimento.
 d)  em despacho fundamentado, dentro das formalidades estabelecidas.
 e)  nenhuma alternativa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/984382

Questão 109: CEBRASPE (CESPE) - Eng (SUFRAMA)/SUFRAMA/Engenharia de Operações/2014
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Acerca de agentes administrativos, poderes administrativos, improbidade administrativa e serviços públicos, julgue o item seguinte.
 
Considere que o Ministério Público Federal ajuíze ação de improbidade administrativa contra determinado servidor, acusado de colaborar ativamente com uma
organização criminosa que agia junto a órgãos públicos. Nessa hipótese, caso o servidor interfira nas investigações, a autoridade judicial ou administrativa competente
poderá determinar o afastamento do agente público do cargo, sem prejuízo da remuneração.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/165070

Questão 110: FCC - TJ TRT2/TRT 2/Administrativa/"Sem Especialidade"/2014
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
A prática de ato de improbidade suscita determinadas consequências desfavoráveis aos envolvidos, ainda que não sejam servidores públicos em sentido estrito. As
sanções previstas na Lei de Improbidade convivem com a possibilidade de tramitação de processos e apenamento nas esferas civil, administrativa e penal. Quando resta
evidenciado o enriquecimento ilícito, a Lei de Improbidade 

 a) é mais rigorosa para o enquadramento do acusado no conceito de agente público constante da lei, exigindo, seja ele, ocupante de cargo ou emprego públicos. 
 b) permite que a autoridade administrativa apresente representação ao Ministério Público para solicitar as medidas necessárias à indisponibilidade dos bens do

indiciado. 
 c) abranda o conceito de agente público, para somente assim considerar aqueles que tenham praticado conduta dolosa e gerado prejuízo ao erário. 
 d) é mais branda que nas hipóteses de lesão ao erário, pois exclui do alcance das disposições legais os sucessores do agente público. 
 e) abranda seus efeitos, exigindo prévia condenação criminal que tenha analisado os fatos objeto da conduta ímproba.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/171332

Questão 111: FCC - AJ TRF3/TRF 3/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
No curso de determinada ação de improbidade administrativa, após o encerramento da fase instrutória, o juiz do processo chamou o feito para analisar atentamente os
próximos trâmites processuais e concluiu pela inadequação da ação de improbidade. Nesse caso e de acordo com a Lei nº 8.429/92, 

 a)  poderá optar por extinguir ou não o processo, com ou sem julgamento de mérito. 
 b)  não é mais possível a extinção do processo. 
 c)  extinguirá o processo com julgamento de mérito. 
 d)  inexiste fase instrutória nas ações de improbidade administrativa. 
 e)  extinguirá o processo sem julgamento de mérito.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/171820

Questão 112: VUNESP - Exec Pub (SAP SP)/SAP SP/2014
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Assinale a alternativa que apresenta corretamente quem poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a
apurar a prática de ato de improbidade. 

 a)  Agentes públicos ou privados que foram, em alguma medida, prejudicados pelo ato de improbidade, desde que respaldados por provas. 
 b)  Quaisquer membros do Ministério Público municipal, estadual ou federal poderão denunciar o ato de improbidade, por meio de fatos e provas. 
 c)  Quaisquer agentes públicos ou privados que foram prejudicados ou não pelo ato de improbidade, indicando provas de que tenham conhecimento. 
 d)  Quaisquer agentes públicos, privados ou da sociedade civil e que foram prejudicados pelo ato de improbidade, desde que sejam apresentadas as provas. 
 e)  Qualquer pessoa poderá prestar informações sobre o ato de improbidade e sua autoria, indicando provas de que tenha conhecimento.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/208631
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Questão 113: VUNESP - Adv (DESENVOLVE)/DESENVOLVE SP/2014
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Para que as penalidades previstas na Lei n.º 8.429/92 (Improbidade Administrativa) sejam aplicadas, é necessária a observância das regras do devido processo legal
estampado no bojo do referido texto normativo. A respeito do processo judicial para apuração de atos ilícitos praticados por autoridades públicas, é correto afirmar que 

 a) a ação principal seguirá pelo rito ordinário e deverá ser proposta, pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de 30 dias da efetivação da
medida cautelar. 

 b) se o Ministério Público não for parte, atuará, facultativamente, como fiscal da lei, sob pena de nulidade. 
 c) a ação principal seguirá pelo rito sumário e poderá ser proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de 30 dias da efetivação da

medida cautelar. 
 d) se o Ministério Público não for parte, atuará, obrigatoriamente, como fiscal da lei, sob pena de anulabilidade do procedimento. 
 e) a ação principal seguirá pelo rito ordinário e deverá ser proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de 30 dias da distribuição da

medida cautelar.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/209443

Questão 114: VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com a Lei n.o 8.429/92, a ação de improbidade, em caso de enriquecimento ilícito, 

 a) seguirá o rito ordinário e será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada. 
 b) deve ser proposta no prazo de 45 dias da efetivação da medida cautelar de sequestro. 
 c) deve ser proposta no prazo de 60 dias da efetivação da medida cautelar de sequestro. 
 d) seguirá o rito sumário e será proposta exclusivamente pelo Ministério Público. 
 e) seguirá o rito ordinário e será proposta exclusivamente pelo Ministério Público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/214588

Questão 115: CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Área XXII/Consultor Legislativo/2014
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Julgue o seguinte item, relativo ao mandado de segurança em matéria penal, à investigação criminal, ao Ministério Público, ao processo referente a ilícitos de
improbidade administrativa, ao processo dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, à sentença e à proteção de acusados ou condenados
colaboradores.
 
É inadmissível, no âmbito das ações por improbidade administrativa, a juntada de prova emprestada da seara criminal, conforme entendimento pacífico do STJ.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/256050

Questão 116: VUNESP - AJ (TJ PA)/TJ PA/Direito/2014
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Nos termos do que estabelece a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/92), quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar
enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao 

 a) Tribunal de Contas, que mandará o acusado devolver o recurso aos cofres públicos. 
 b) juiz criminal, que processará o ímprobo pelo ato cometido. 
 c) Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado. 
 d) juiz cível, que processará e julgará o réu, podendo ordenar a cassação dos seus direitos políticos e reparar os danos. 
 e) seu superior hieráquico, com o objetivo de demitir o acusado do serviço público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/264081

Questão 117: FEPESE - ACP (MP TCE-SC)/TCE-SC/Direito/2014
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Assinale a alternativa correta de acordo com a Lei de Improbidade Administrativa. 

 a)  A ação principal, que terá o rito sumário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida
cautelar. 

 b)  Estando a inicial da ação de improbidade administrativa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação do réu para apresentar contestação. 
 c)  Não cabe recurso contra a decisão que receber a petição inicial da ação de improbidade administrativa. 
 d)  Em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito. 
 e)  Recebida a petição inicial da ação de improbidade, será o réu notificado para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e

justificações, dentro do prazo de quinze dias.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/266432

Questão 118: CEBRASPE (CESPE) - AAPU (TC-DF)/TC-DF/Serviços Técnicos e Administrativos/Sistemas de TI/2014
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Com base nas disposições da Lei n.º 8.429/1992 e da Lei n.º 9.784/1999, julgue o item a seguir.
 
A legitimidade ativa para propor a ação de improbidade administrativa é sempre da pessoa jurídica que foi vítima do ato de improbidade, cabendo ao Ministério Público
intervir na demanda apenas na condição de fiscal da lei.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/369698

Questão 119: Com. Exam. (MPE RS) - Med (MPE RS)/MPE RS/Clínico-Geral/2014
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Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Assinale a alternativa correta acerca da Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92). 

 a)  A Lei nº 8.429/92 consagrou o princípio da eficiência da prestação jurisdicional ao permitir expressamente a realização da transação, do acordo ou da conciliação
nas ações para apuração de atos de improbidade. 

 b)  O Ministério Público quando não for o autor da ação de improbidade administrativa, atuará, obrigatoriamente, como fiscal da lei, sob pena de nulidade. 
 c)  O rol das hipóteses de Improbidade Administrativa previsto na Lei nº 8.429/92 é taxativo.
 d)  Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de

improbidade. A representação, que poderá ser escrita ou oral, deverá conter a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria, sendo
desnecessária a apresentação de provas. 

 e)  Recebida a petição inicial, o réu será notificado para apresentar contestação, e, da decisão que receber a petição inicial, não caberá recurso.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/372809

Questão 120: CEAF MPRN - C Com (MPE RN)/MPE RN/Assessor Jurídico/2014
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
A participação do Ministério Público na ação de improbidade administrativa atende à seguinte diretriz: 

 a)  É o único legitimado para a sua proposição. 
 b)  Não atua como custos legis, em virtude da disponibilidade do objeto da ação. 
 c)  Se atuar como fiscal da lei, não poderá recorrer, faculdade apenas do legitimado lesado pela conduta ímproba. 
 d)  Se não for o autor da ação, atua obrigatoriamente como fiscal da lei.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/442862

Questão 121: Com. Exam. (MPE SC) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2014
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
O Ministério Público detém legitimidade ativa exclusiva para propor ação de responsabilização por ato de improbidade administrativa, com fundamento no art. 129, I, da
Constituição da República.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/508004

Questão 122: CONSULPLAN - ANG (CBTU)/CBTU/Advogado/2014
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Sobre o tema Improbidade Administrativa, marque a alternativa INCORRETA.

 a)  A aplicação das sanções previstas nesta lei independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, mesmo quanto à pena de ressarcimento.
 b)  As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas na lei de improbidade podem ser propostas até 5 anos após o término do exercício de mandato, de

cargo em comissão ou de função de confiança.
 c)  Estando a petição inicial da ação de improbidade em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por

escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de 15 dias.
 d)  A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. A autoridade judicial ou

administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a
medida se fizer necessária à instrução processual.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/523033

Questão 123: FUNDEP - Adv (CAU MG)/CAU MG/2014
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Em relação à ação civil pública por ato de improbidade administrativa, assinale a alternativa CORRETA.

 a)  O prazo de contestação é de 20 (vinte) dias, prorrogáveis por mais 20 (vinte), a requerimento do interessado, se particularmente difícil a produção de prova
documental.

 b)  A decretação da indisponibilidade e do sequestro de bens em ação de improbidade administrativa é inadmissível antes do recebimento da Ação Civil Pública.
 c)  O ato de improbidade administrativa caracteriza-se mediante a constatação do elemento subjetivo doloso na conduta do agente.
 d)  Da decisão que receber a petição inicial, caberá agravo de instrumento.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/857481

Questão 124: QUADRIX - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/Infraestrutura e Aplicações/2014
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Assinale a alternativa que não condiz com as disposições contidas na Lei 8.429/92. 

 a)  Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de
improbidade. 

 b)  A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a
indicação das provas de que tenha conhecimento. 

 c)  Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente
a decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. 

 d)  Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. 
 e)  A ação principal de improbidade administrativa, que terá o rito sumário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta

dias da efetivação da medida cautelar.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/859571

Questão 125: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
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Apuração interna realizada descobriu que um empregado público federal de uma sociedade de economia mista recebeu vantagem indevida de terceiros, em troca do
fornecimento de informações privilegiadas e dados sigilosos do ente de que ele fazia parte. O relatório de conclusão da apuração foi enviado ao Ministério Público para
providências cabíveis. 

Considerando essa situação hipotética, julgue o item que se segue. 

Eventual ação de improbidade administrativa contra o empregado deverá ser ajuizada pelo Ministério Público na justiça estadual.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/110330

Questão 126: CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2013
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Um servidor público federal dispensou licitação fora das hipóteses previstas em lei, o que motivou o MP a ajuizar ação de improbidade administrativa, imputando ao
servidor a conduta prevista no art. 10, inc. VIII, da Lei n.º 8.429/1993, segundo o qual constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão, dolosa ou
culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens públicos, notadamente o ato que frustrar a licitude de processo
licitatório ou dispensá-lo indevidamente. 

Com base nessa situação hipotética, julgue o item que se segue. 

Caso o MP não tivesse ajuizado a referida ação, qualquer cidadão poderia ter ajuizado ação de improbidade subsidiária.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/123973

Questão 127: CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-RO)/TCE-RO/Ciências da Computação/2013
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
No que se refere aos princípios básicos da administração, julgue o item que se segue.
 
Qualquer pessoa pode representar à autoridade competente visando à instauração de investigação para apuração de ato de improbidade administrativa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/155999

Questão 128: CEPERJ - OF (SEFAZ RJ)/SEFAZ RJ/2013
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Pascal, servidor público, é acusado de enriquecimento ilícito utilizando os meios que lhe foram proporcionados pelo exercício do cargo público efetivo que ocupou. Feita
tal constatação, foi proposta, em decorrência das normas que regulam o tratamento da tutela da probidade, a ação adequada, sendo formulado, liminarmente, o pedido
de: 

 a) interdição do cargo público 
 b) sequestro de bens 
 c) prisão civil 
 d) exoneração imediata 
 e) aposentadoria compulsória

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/200330

Questão 129: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Considerando que o presidente de determinado TRT tenha nomeado sua esposa, ocupante de cargo de provimento efetivo do próprio TRT, para exercer função de
confiança diretamente vinculada a ele, julgue o item a seguir.
 
Nessa situação hipotética, o presidente do TRT poderá responder por ato de improbidade administrativa, estando sujeito, respeitados os requisitos legais, a medida
cautelar consistente na declaração de indisponibilidade de seus bens.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/205461

Questão 130: CEBRASPE (CESPE) - AA (ANTT)/ANTT/Direito/2013
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Com base nos critérios recursais, representações e manifestações consultivas no âmbito da administração pública, julgue o item a seguir.
 
Conforme a Lei de Improbidade Administrativa, uma reportagem da imprensa não é considerada adequada como representação à autoridade administrativa competente
para que seja instaurada investigação destinada a apurar enriquecimento ilícito de agente público, decorrente de vendas irregulares de túmulos em cemitério público.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/206618

Questão 131: CEBRASPE (CESPE) - AA (ANS)/ANS/Qualquer Área de Formação/2013
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Acerca do direito administrativo relacionado à ANS, julgue o item a seguir.
 



13/10/2020 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19527061/imprimir 24/34

Caso procedimento administrativo da ANS identifique a prática de ato de improbidade administrativa por um servidor da Agência, essa entidade não poderá ajuizar ação
judicial de improbidade administrativa contra o referido servidor, uma vez que cabe exclusivamente ao Ministério Público propor esse tipo de ação.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/211728

Questão 132: SMA-RJ (antiga FJG) - AGPM (Pref RJ)/Pref RJ/2013
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Estando a petição inicial de improbidade administrativa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por
escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de: 

 a)  cinco dias 
 b)  dez dias 
 c)  quinze dias 
 d)  vinte dias 
 e)  trinta dias

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/296787

Questão 133: CEBRASPE (CESPE) - ERPDACGN (ANP)/ANP/Área I/2013
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Luciana, servidora efetiva de uma agência reguladora, foi incumbida de elaborar parecer sobre determinada empresa. Ao analisar os dados, Luciana constatou que a
empresa não cumpriu as metas e os indicadores preestabelecidos, o que implicaria a aplicação de multa à empresa. O diretor jurídico da empresa procurou Luciana e
solicitou que fosse concedido prazo de seis meses para solucionar todas as pendências. Luciana concordou com o pedido e o diretor, como demonstração de gratidão pela
gentileza, contratou o filho de Luciana como advogado júnior da empresa.

Com base na situação hipotética acima, julgue o item subsequente, à luz da Lei de Improbidade Administrativa e dos princípios que regem a administração pública.
 
Se for proposta ação de improbidade administrativa contra Luciana, por autor diverso do ministério público, esse órgão deverá intervir no processo, obrigatoriamente,
como fiscal da lei, sob pena de nulidade.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/310947

Questão 134: NC-UFPR - AJ (TJ PR)/TJ PR/Assessor Jurídico/2013
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Com base na Lei Federal 8.429/1992 (Lei de Improbidade), identifique como verdadeiras ( V) ou falsas ( F) as seguintes afirmativas:
 

( ) Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de
improbidade, mas o representante não poderá omitir sua identidade.
 
( ) O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, de ofício ou a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento
administrativo.
 
( ) Proposta a ação principal de improbidade e recebida a petição inicial, o juiz da causa designará audiência de conciliação, se esta for de interesse das partes e
do Ministério Público.
 
( ) A ação de improbidade poderá ser proposta sem documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade, desde que
oferecidas razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas.

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

 a)  F – F – V – V.
 b)  V – V – F – F.
 c)  V – F – F – V.
 d)  F – V – V – F.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/428818

Questão 135: PUC PR - AECE (TCE-MS)/TCE-MS/2013
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Em relação ao processo judicial, em caso de improbidade administrativa que importe enriquecimento ilícito, cause prejuízo ao erário ou atente contra os princípios da
Administração Pública, é CORRETO afirmar que:

 a)  a ação principal terá rito ordinário, é inadmissível a transação, o acordo ou a conciliação, e será proposta exclusivamente por pessoa jurídica interessada.
 b)  a ação principal terá rito ordinário, é inadmissível a transação, o acordo ou a conciliação, e será proposta conjunta e concomitantemente pelo Ministério Público e

por pessoa jurídica interessada.
 c)  a ação principal terá rito ordinário, é inadmissível a transação, o acordo ou a conciliação, podendo ser proposta pelo Ministério Público ou por pessoa jurídica

interessada, e, se proposta por esta última, o Ministério Público deve atuar como fiscal da lei, sob pena de nulidade.
 d)  a ação principal terá rito ordinário, é inadmissível a transação, o acordo ou a conciliação, e será proposta somente pelo Ministério Público.
 e)  a ação principal terá rito sumaríssimo, é inadmissível a transação, o acordo ou a conciliação, podendo ser proposta pelo Ministério Público ou por pessoa jurídica

interessada, e, se proposta por esta última, o Ministério Público deve atuar como fiscal da lei.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/508764

Questão 136: FCC - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Ciências da Computação/2013
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Nos termos da Lei n° 8.429/92, em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz 

 a)  extinguirá o processo sem julgamento do mérito. 
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 b)  suspenderá o processo pelo período máximo de um ano. 
 c)  arquivará o processo imediatamente, sem prolatar decisão de extinção do feito. 
 d)  suspenderá o processo indeterminadamente, pois podem surgir novos elementos que justifiquem a retomada do feito, ressaltando-se, ademais, o interesse

público envolvido. 
 e)  extinguirá o processo com julgamento do mérito. 

 
 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/608759

Questão 137: VUNESP - AT (MPE ES)/MPE ES/Contador/2013
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Segundo a Lei n.º 8.429/92, poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de
improbidade

 a)  apenas membro do Judiciário.
 b)  apenas membro ligado ao Judiciário e ao Legislativo.
 c)  apenas membro do Legislativo.
 d)  qualquer pessoa.
 e)  qualquer pessoa, desde que brasileira.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/708934

Questão 138: CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC-DF)/TC-DF/2012
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Com base na Lei de Improbidade Administrativa, julgue o item seguinte. 

Durante a instrução processual, o agente público poderá ser afastado do seu cargo mediante determinação de autoridade administrativa competente.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/57761

Questão 139: CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC-DF)/TC-DF/2012
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Com base na Lei de Improbidade Administrativa, julgue o item seguinte. 

Apenas a autoridade administrativa competente poderá instaurar investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade, sendo vedada a representação da
autoridade para que ocorra a instauração da investigação. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/57762

Questão 140: FCC - JT TRT1/TRT 1/2012
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
O Ministério Público de um determinado Estado, após instaurar inquérito civil para apuração de irregularidade no fornecimento de merenda escolar para escolas do
Município "Z" por parte da empresa "X", vencedora da licitação, descobre que o procedimento licitatório foi absolutamente irregular e previamente ajustado para que a
empresa "X" vencesse em detrimento de outras dez empresas participantes do certame e passasse a fornecer a merenda com preço superfaturado. Simplício e Fúlvio,
Secretário da Educação e seu assessor, responsáveis pela realização do certame, estão envolvidos na fraude e receberam cada um R$ 100.000,00 da empresa "X" para
que esta pudesse vencer a licitação e, ainda, R$ 1,00 por cada merenda fornecida com preço superfaturado. Neste caso, apurado o ato de improbidade administrativa, o 

 a) Município "Z", cujo ato será objeto de impugnação pelo Ministério Público em ação civil de improbidade, poderá atuar ao lado do autor após o ajuizamento da
respectiva ação, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo represen tante legal. 

 b) Ministério Público poderá veicular pedido cautelar de sequestro dos bens dos envolvidos e, concedido o pedido, ajuizará a ação principal de improbidade
administrativa, pelo rito ordinário, dentro de trinta dias da data do despacho judicial que concedeu a medida cautelar. 

 c) Ministério Público ajuizará ação civil de improbidade administrativa e, estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação dos
requeridos, para apresentação de manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de trinta dias. 

 d) Município "Z", cujo ato será objeto de impugnação pelo Ministério Público em ação civil de improbidade, não poderá abster-se de contestar o pedido após o
ajuizamento da respectiva ação, por expressa pre visão legal. 

 e) Ministério Público ajuizará ação civil de improbidade administrativa e a decisão judicial que receber a petição inicial é irrecorrível.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/85121

Questão 141: FCC - AJ TRF2/TRF 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
No que se refere ao processo judicial por atos de improbidade administrativa, a ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta

 a) pela Defensoria Pública, dentro de quinze dias do deferimento da tutela antecipada. 
 b) pela pessoa jurídica interessada, dentro de dez dias do indeferimento da medida cautelar. 
 c) pela pessoa física interessada, dentro de quinze dias da efetivação da medida cautelar. 
 d) pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar. 
 e) pelo Tribunal ou Conselho de Contas, dentro de trinta dias do indeferimento da tutela antecipada.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/120461

Questão 142: FCC - AJ TRF2/TRF 2/Judiciária/Execução de Mandados/2012
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
No que diz respeito ao processo judicial por atos de improbidade administrativa, é certo que, estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a 
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 a) notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias. 
 b) intimação do requerido, para oferecer manifestação, por escrito, podendo ouvir testemunhas, dentro do prazo de trinta dias. 
 c) citação do requerido, para oferecer contestação, podendo juntar documentos e arrolar testemunhas, dentro do prazo de oito dias. 
 d) cientificação do requerido, para oferecer defesa, escrita ou verbal, podendo juntar documentos e justificação dentro do prazo de dez dias. 
 e) notificação do requerido, para oferecer defesa prévia, por escrito, vedada a juntada de documentos e justificações, dentro do prazo de vinte dias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/120692

Questão 143: CONSULPLAN - PJ (MPE MG)/MPE MG/2012
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
O princípio da moralidade administrativa disposto no caput do artigo 37 da Carta da República traz em seu bojo a ética da conduta administrativa. Essa ética, pautada em
valores morais a que o agente público deve se submeter para o desempenho da Administração Pública, Tais valores de moralidade administrativa são concebidos a partir
daquilo que a sociedade, em determinado momento, considera eticamente adequado, moralmente aceito. Em se tratando de ação de improbidade, é CORRETO afirmar: 

 a) Em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de improbidade em relação a um dos réus, o juiz extinguirá o processo em relação a esse, sem
julgamento do mérito. Dessa decisão caberá agravo de instrumento. 

 b) A propositura da ação não prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo
objeto. 

 c) Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá‐la e ordenará a citação do requerido, para oferecer contestação, dentro do prazo de quinze dias. 
 d) Recebida a manifestação prévia, o juiz, no prazo de quinze dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade,

da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/226170

Questão 144: VUNESP - Proc (Pref SJC)/Pref SJC/2012
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Recebida pela Procuradoria do Município a representação da Comissão Processante dando conhecimento da existência de procedimento administrativo em que há
fundados indícios de responsabilidade de agente público por ato de improbidade, o Procurador 

 a) representará ao órgão do Ministério Público, que é o legitimado ativo, para ingressar com a ação cautelar de arresto ou de sequestro, segundo o caso concreto, de
bens do agente ou de terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. 

 b) ingressará com ação cautelar de sequestro de bens do agente ou de terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. 
 c) ingressará com a ação de improbidade administrativa no prazo de trinta dias, pleiteando a designação de audiência para tentativa de transação, acordo ou

conciliação, visando a diminuir a litigiosidade e a solucionar com rapidez a questão. 
 d) dará conhecimento à autoridade competente, visando a afastar o agente do exercício do cargo, emprego ou função, com prejuízo de sua remuneração, quando a

medida se fizer necessária à instrução processual. 
 e) ajuizará, em litisconsórcio ativo necessário, com o órgão do Ministério Público, ação de improbidade, que tramitará pelo rito especial.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/251569

Questão 145: FGV - TL (SEN)/SEN/Apoio Técnico e Administrativo/Administração/2012
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
O Estado X ingressou com ação de improbidade administrativa cumulada com reparação de danos em razão de enorme fraude cometida 
contra sua entidade previdenciária. Em razão da existência de fundados indícios de responsabilidade, foi requerido e imediatamente
concedido, antes mesmo da notificação, decreto de indisponibilidade dos bens dos réus da ação de improbidade. Ocorre que, quase dois 
anos depois, todas as decisões que receberam a inicial em face de cada um dos réus foram anuladas pelo Tribunal, em razão da ausência
de intimação prévia do Ministério Público, declarando-se a repercussão da nulidade tão somente sobre os atos praticados em decorrência  da referida decisão. 
 
Acerca da situação narrada acima e do regramento previsto na Lei 8.429/92, é correto afirmar que

 a)  o decreto de indisponibilidade de bens somente pode recair sobre bens dos réus adquiridos posteriormente ao ato de improbidade.
 b)  para a decretação da indisponibilidade de bens afigura-se imprescindível a prova de que os réus estariam dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-

lo, não sendo suficiente a existência de fundados indícios da prática de atos de improbidade.
 c)  em razão do princípio in dubio pro societatis, a decretação de indisponibilidade de bens atinge o patrimônio de sócio desligado 

anteriormente à prática do ato de improbidade.
 d)  no caso mencionado, a indisponibilidade de bens não poderia ter sido decretada antes da fase preliminar de defesa prévia.
 e)  a nulidade decretada não atinge o decreto de indisponibilidade de bens, haja vista não guardar qualquer relação de dependência com o    recebimento da inicial.

 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/343287

Questão 146: FCC - Ana (MPE RN)/MPE RN/Diligências/2012
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei nº 8.429/1992 em seu art. 16 dispõe que havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão competente representará ao Ministério Público ou à
procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado
dano ao patrimônio público, e o art. 17, que a ação principal, terá o rito ordinário e será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de 

 a)  noventa dias da efetivação da medida cautelar. 
 b)  noventa dias, a contar da representação. 
 c)  trinta dias da efetivação da medida cautelar. 
 d)  cento e vinte dias, a contar da representação. 
 e)  cento e vinte dias da efetivação da medida cautelar.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/443586

Questão 147: COPESE-UFT - AGE (DPE TO)/DPE TO/Ciências Jurídicas/2012
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Com relação ao procedimento administrativo e ao processo judicial, previsto na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), que 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, é INCORRETO afirmar que: 
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 a)  Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de
improbidade. 

 b)  Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão processante encarregada de apurar os fatos decretará o seqüestro dos bens do agente ou terceiro
que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. 

 c)  A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta (30) dias da efetivação da
medida cautelar de seqüestro dos bens do agente ou do terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. 

 d)  As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas na lei podem ser propostas até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em
comissão ou de função de confiança.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/543743

Questão 148: CEBRASPE (CESPE) - DP MA/DPE MA/2011
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Texto para a questão 

Durante o primeiro ano em que Roberto ocupou o cargo de secretário de obras de um próspero município de determinado estado brasileiro, foram realizadas importantes
obras, como a duplicação da avenida principal da cidade, a construção de uma ponte, bem como da nova sede da prefeitura e de um moderno ginásio de esportes. Em
investigação realizada pelo MP local, descobriu-se que praticamente todas as licitações realizadas no município naquele ano foram vencidas pelas mesmas empresas,
todas de propriedade de Luiz e Paulo. Descobriu-se, ainda, que os dois empresários eram amigos íntimos do secretário e que as respectivas empresas empregavam
diversos parentes de Roberto, incluindo-se sua própria esposa, que recebia da empreiteira em que trabalhava vultoso salário mensal para exercer a função de secretária
executiva.

Considerando a situação hipotética apresentada no texto, assinale a opção correta. 

 a) Eventual ação de improbidade contra o secretário somente poderá ser ajuizada pelo MP. 
 b) Na hipótese de haver prejuízo ao erário nas contratações feitas pelo secretário, a recomposição do patrimônio público elidirá a sua responsabilização por ato de

improbidade administrativa. 
 c) Luiz e Paulo não responderão por eventual ação de improbidade por não serem agentes públicos. 
 d) Para a configuração do ato de improbidade, será necessária a demonstração de ter havido superfaturamento das obras com consequente prejuízo ao município. 
 e) Caso reste configurada a prática, pelo secretário, de ato de improbidade administrativa, Roberto estará sujeito a suspensão dos direitos políticos, a multa e a perda

da função pública, penas que poderão ser aplicadas cumulativamente. 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/62302

Questão 149: VUNESP - JE TJSP/TJ SP/2011
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Na improbidade administrativa, o julgador poderá reconhecer o efeito prodrômico da prestação jurisdicional monocrática quando:

I. só o réu recorre, transitando em julgado a sentença para o autor da ação;

II. o Ministério Público recorre e pleiteia pena não prevista no requisitório inicial;

III. o ente de direito público recorre, pleiteando pena isonômica aos réus;

IV. o autor da ação recorre, pedindo que seja aplicada ao servidor público a mesma penalidade imposta ao particular;

V. tiver que impedir reformatio in pejus indireta.

Está correto apenas o que se afirma em 

 a) I e IV. 
 b) I e V. 
 c) II e III. 
 d) III e IV. 
 e) III e V.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/192696

Questão 150: FCC - TJ (TRE PE)/TRE PE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2011
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Segundo a Lei nº 8.429/1992, estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito
dentro do prazo de 

 a)  10 dias. 
 b)  20 dias. 
 c)  30 dias. 
 d)  15 dias. 
 e)  5 dias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/378588

Questão 151: ESAF - FR (Pref RJ)/Pref RJ/2010
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Analise as assertivas abaixo relativas à improbidade administrativa, nos termos da Lei n. 8.429/92, assinalando a correta. 

 a) O Ministério Público não é parte legítima para promover ação civil pública visando o ressarcimento do dano ao erário público. 
 b) Uma sanção prevista na Lei n. 8.429/92 é a multa civil. 
 c) Será punido com a pena de suspensão o agente público que se recusa a prestar declaração dos bens, dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsamente. 
 d) A ação de improbidade terá o rito sumário. 
 e) Não é possível o pedido de sequestro dos bens do agente público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/39304
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Questão 152: FCC - Ana (MPE SE)/MPE SE/Direito/2010
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Na ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa, 

 a) o juiz não poderá extinguir o processo sem julgamento do mérito, mesmo se reconhecer a inadequação da ação de improbidade. 
 b) o Ministério Público só pode atuar como fiscal da lei. 
 c) o rito a ser observado será o sumário, em razão do interesse público.
 d) a manifestação por escrito do requerido deverá ser feita em 10 (dez) dias contados da notificação. 
 e) da decisão que receber a petição inicial, caberá agravo de instrumento.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/188739

Questão 153: FGV - Del Pol (PC AP)/PC AP/2010
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Tem legitimidade para representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade: 

 a)  somente o Ministério Público. 
 b)  somente o controle externo ou corregedoria do órgão. 
 c)  somente o controle interno do órgão, em caráter sigiloso. 
 d)  somente o Ministério Público, Tribunal ou Conselho de Contas. 
 e)  qualquer pessoa que deseje ver apurada a prática de ato de improbidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/272530

Questão 154: FCC - AJ (TRE AM)/TRE AM/Apoio Especializado/Análise de Sistemas/2010
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Considere as seguintes assertivas sobre a Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/92):

 
I. A ação principal por ato de improbidade terá o rito sumário e somente poderá ser proposta pelo Ministério Público.
 
II. Se não intervir no processo por ato de improbidade como parte, o Ministério Público atuará obrigatoriamente como fiscal da lei, sob pena de nulidade.
 
III. A aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa independe da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou
pelo Tribunal ou Conselho de Contas.

 
Está correto o que se afirma APENAS em

 a)  II e III.
 b)  I e II.
 c)  III.
 d)  I e III.
 e)  II.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/377190

Questão 155: CONESUL - AJ (TRE PE)/TRE PE/Judiciária/2010
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Em relação ao procedimento administrativo do processo judicial previsto no Capítulo V, da Lei nº 8.429/92, assinale a alternativa correta.

 a) Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de
improbidade.

 b) A ação principal, que terá o rito sumaríssimo, será proposta por pessoa jurídica, dentro de sessenta dias de efetivação da medida cautelar.
 c) É permitida a transação, acordo ou conciliação nas ações de que trate a ação principal.
 d) Recebida a petição inicial, será o réu intimado para apresentar constetação.
 e) Da decisão que receber a petição inicial, caberá apelação. 

 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/378762

Questão 156: FUNRIO - Ag Adm (MDIC)/MDIC/2009
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade.
Com relação a improbidade administrativa prevista na lei nº 8429/92, é INCORRETO afirmar que 

 a) a autoridade administrativa rejeitará a representação, em despacho fundamentado, se esta não contiver as formalidades legais. Contudo, a rejeição não impede a
representação ao Ministério Público.

 b) atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos que, tratando-se de servidores federais, será processada na
forma prevista nos arts. 148 a 182 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e, tratando-se de servidor militar, de acordo com os respectivos regulamentos
disciplinares.

 c) havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a
decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público.

 d) a comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a
prática de ato de improbidade. O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento
administrativo.

 e) a representação, que somente poderá ser escrita, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de
que tenha conhecimento.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/56178

Questão 157: CEBRASPE (CESPE) - DP AL/DPE AL/2009
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
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No que se refere à improbidade administrativa, julgue o item subsequente. 

Se o MP não atuar como parte nas ações de improbidade administrativa, deve atuar, obrigatoriamente, como fiscal da lei.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/76883

Questão 158: FUNRIO - EspFAEP (DEPEN)/DEPEN/S9 - Pedagogia/2009
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
A lei 8.429 de 2 de junho de 1992, 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. O Capítulo V da referida lei trata do Procedimento Administrativo e do
Processo Judicial nos demonstra que qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a
apurar a prática de ato de improbidade. Em relação ao procedimento administrativo e ao processo judicial nestes casos, pode-se afirmar que: 

 a) A autoridade administrativa rejeitará a representação, em despacho fundamentado, se esta não contiver as formalidades estabelecidas no § 1º do artigo 14 da
referida lei. A rejeição, entretanto impede a representação ao Ministério Público. 

 b) Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará conforme a conveniência e a oportunidade da administração, a apuração dos fatos que, em se
tratando de servidores federais, será processada na forma prevista nos arts. 148 a 182 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e, em se tratando de servidor militar,
de acordo com os respectivos regulamentos disciplinares. 

 c) A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público, ao Tribunal ou Conselho de Contas e ao Juiz de direito da existência de procedimento
administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. 

 d) A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação
das provas de que tenha conhecimento. 

 e) O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas e o Juiz de direito poderá, a requerimento, designar representante com procuração para acompanhar o
procedimento administrativo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/146765

Questão 159: FCC - ACE (TCE-GO)/TCE-GO/Jurídica/2009
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
A prática de ato de improbidade administrativa que cause prejuízo ao erário 

 a) gera ao agente infrator o dever de ressarcir os cofres públicos pelos prejuízos causados, apurando-se a sua responsabilidade civil em caráter objetivo, na forma do
art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 

 b) gera ao agente infrator o dever de indenizar, revertendo a indenização a fundo de reparação de direitos difusos lesados, gerido por entidades da sociedade civil
com participação do Ministério Público. 

 c) não gera o dever de indenizar. 
 d) apenas ensejará o dever de indenizar se as demais sanções correspondentes ao ato de improbidade não forem suficientes para a adequada correção do ilícito, a

ser apreciado pelo juiz na eventual sentença condenatória. 
 e) gera ao agente infrator o dever de indenizar, determinando eventual sentença condenatória o pagamento em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ato ilícito.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/246103

Questão 160: FGV - Ana (SAD PE)/SAD PE/Controle Interno/Obras Públicas/2009
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
O ressarcimento dos danos causados ao erário, decorrentes de prática de ato de improbidade administrativa, conforme previsto pela Constituição Federal/88, constitui
sanção de natureza: 

 a)  penal. 
 b)  civil. 
 c)  administrativa. 
 d)  política. 
 e)  tributária.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/262726

Questão 161: FGV - Adv (SEN)/SEN/2008
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Analise as seguintes afirmativas: 

I. No caso de improbidade administrativa em que haja enriquecimento ilícito ou lesão ao patrimônio público, o sucessor do autor da conduta está sujeito às sanções
previstas na Lei 8.429/92 até o limite do valor da herança. 

II. Na ação de improbidade administrativa devem figurar como réus, em litisconsórcio passivo, o servidor responsável pelo ato, o terceiro que concorreu para o resultado
e a pessoa jurídica a que pertence o servidor. 

III. A revelação a terceiros de fato sigiloso de que o servidor tenha ciência em virtude de suas atribuições somente pode enquadrar-se como ato de improbidade que
atenta contra os princípios da Administração Pública.

Assinale: 

 a) se apenas a afirmativa I estiver correta. 
 b) se apenas a afirmativa III estiver correta. 
 c) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
 d) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
 e) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/24921

Questão 162: CEBRASPE (CESPE) - AJ TST/TST/Judiciária/2008
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
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Acerca do Direito Administrativo, julgue o item a seguir. 

Considere-se que um servidor do TST esteja sendo submetido a processo administrativo disciplinar que apura o recebimento de vantagem econômica para que fosse
adiado um ato que ele deveria praticar de ofício. Nessa situação, embora a conduta imputada ao servidor configure ato de improbidade administrativa, o referido
processo administrativo não pode resultar em aplicação de pena de suspensão de direitos políticos. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/66717

Questão 163: CEBRASPE (CESPE) - DP CE/DPE CE/2008
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Em relação à improbidade administrativa, julgue o item seguinte. 

Uma vez proposta ação de improbidade administrativa, o juiz, verificada a observância dos requisitos da petição inicial, determinará a citação dos réus para, querendo,
oferecer contestação.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/90658

Questão 164: CEBRASPE (CESPE) - PJ (MPE RR)/MPE RR/2008
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Com base na Lei n.º 8.429/1992 — Lei de Improbidade Administrativa —, julgue o item seguinte.
 
O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente, como fiscal da lei, sob pena de nulidade.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/132850

Questão 165: FGV - Aud (TCM-PA)/TCM-PA/2008
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Proposta ação de improbidade administrativa, após autuada, o Juiz ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, no prazo de: 

 a) 20 dias.
 b) 10 dias. 
 c) 15 dias.
 d) 5 dias. 
 e) 30 dias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/245179

Questão 166: CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/2008
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Quanto à Lei de Improbidade (Lei n.º 8.429/1992), julgue o item a seguir.
 
A abertura da ação civil pública por improbidade administrativa, pelo Ministério Público Federal, quando o mesmo fato ilícito for objeto de tomada de contas especial, fica
condicionada às conclusões do TCU sobre o tema.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/287902

Questão 167: CEBRASPE (CESPE) - TJ STJ/STJ/Administrativa/2008
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Tendo em vista as disposições da Lei n.º 8.429/1992 acerca da improbidade administrativa, o próximo item apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva
a ser julgada.
 
Tendo sido vítima de cobrança de propina por parte de servidor público, um cidadão decidiu denunciá-lo ao diretor-geral do órgão. Todavia, temeroso de sofrer
represálias, não assinou a representação. Nessa situação, a autoridade administrativa não deverá acolher a representação.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/288687

Questão 168: FCC - TJ TRE MS/TRE MS/Apoio Especializado/Programação de Sistemas/2007
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Em matéria de improbidade administrativa, havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão processante representará ao Ministério Público ou à procuradoria
do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do seqüestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao
patrimônio público. Neste caso, a ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta 

 a) privativamente, pelo Ministério Público, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar. 
 b) pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar. 
 c) pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de sessenta dias da efetivação da medida cautelar. 
 d) privativamente, pelo Ministério Público, dentro de sessenta dias da efetivação da medida cautelar. 
 e) privativamente, pela pessoa jurídica interessada, dentro de sessenta dias da efetivação da medida cautelar

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/96335
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Questão 169: ESAF - Aud (TCE-GO)/TCE-GO/2007
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Com respeito à Lei n. 8.429, de 1992, que, regulamentando o art. 37, § 4º, da Constituição Federal, dispõe sobre os atos de improbidade administrativa e sua
penalização, assinale a opção incorreta no que se refere à legitimidade para a propositura da ação de improbidade administrativa. 

 a)  O Ministério Público. 
 b)  O Município de Goiânia. 
 c)  Brasileiro com título de eleitor. 
 d)  Empresa com participação do erário. 
 e)  O Estado de Goiás.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/244546

Questão 170: FUNDEP - Tec Jud (TJ MG)/TJ MG/Técnico Judiciário/2007
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Analise as afirmativas abaixo.

I. Compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar ação por ato de improbidade administrativa movida contra prefeito.

II. O Ministério Público Estadual tem legitimidade para propor em litisconsórcio ativo com o Ministério Público Federal ação de ressarcimento de danos por atos de
improbidade administrativa praticados por dirigentes de entidades autárquica federal.

III. Tem caráter penal a ação que tem por objeto ressarcimento de dano decorrente de ato de improbidade administrativa.

IV. A prática de ato de improbidade administrativa consistente em receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem
econômica, direta ou indireta, a qualquer título, de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente
das atribuições do agente público será condenado ao 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.

Diante dessas afirmativas, pode-se concluir que 

 a)  apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
 b)  apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
 c)  apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
 d)  todas as afirmativas estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/473503

Questão 171: CEBRASPE (CESPE) - DP DF/DP DF/2006
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Julgue o próximo item, considerando a legislação e a doutrina acerca da improbidade administrativa.
 
A notificação do agente público que responde ação de improbidade administrativa compete ao autor da ação e não, ao magistrado responsável pelo trâmite do processo.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/130964

Questão 172: CEBRASPE (CESPE) - DP DF/DP DF/2006
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Julgue o próximo item, considerando a legislação e a doutrina acerca da improbidade administrativa.
 
O juiz responsável pela tramitação de ação de improbidade administrativa deve, expressamente, decidir se recebe ou não a inicial apresentada, sendo esse ato
imprescindível para a regularização da marcha processual nas ações de improbidade administrativa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/130965

Questão 173: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Ciências Jurídicas/2006
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Ezequiel, empresário local, juntamente com o prefeito de um município do estado do Tocantins, cometeram, em 15 de janeiro de 1990, um ato de improbidade, causando
prejuízo patrimonial para o referido município.
 
Com referência à situação hipotética acima, julgue o item seguinte, acerca da improbidade administrativa.
 
A ação civil pública por ato de improbidade titularizada pelo Ministério Público estadual deverá ser proposta perante o juízo estadual de primeira instância.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/546237

Questão 174: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Administrativa/2005
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e, notadamente,

 a)  frustar a licitude de concurso público e ordenar a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento.
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 b)  facilitar a permuta de bem por preço superior ao de mercado e praticar ato visando a fim proibido em lei.
 c)  retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício e negar publicidade aos atos oficiais.
 d)  agir negligentemente na arrecadação de tributos e rendas e revelar fato de que tem ciência em razão das atribuições.
 e)  deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo e dispensar o processo licitatório indevidamente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/407860

Questão 175: ESAF - AFC (CGU)/CGU/Correição/2004
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
A sentença decorrente de ato de improbidade administrativa que julgar procedente ação civil de reparação de dano ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente
determinará o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o caso, a favor 

 a) da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito.
 b) do Ministério Público que atuou na ação.
 c) de fundo especialmente constituído para esta finalidade.
 d) de qualquer pessoa jurídica de fins filantrópicos designada pelo Juiz.
 e) do autor da ação, quando pessoa física.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/12269

Questão 176: ESAF - AFC (CGU)/CGU/Correição/2004
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com disposição contida na Lei nº 8.429/92, que dispõe sobre atos de improbidade administrativa, qualquer pessoa poderá representar à autoridade
competente, para que seja instaurada investigação destinada a apurar sua prática, sendo 

 a) assegurado o anonimato do denunciante.
 b) preservada a identidade do denunciante.
 c) a representação escrita e assinada, com qualificação do representante.
 d) facultado ao representante qualificar-se.
 e) facultado ao representante usar pseudônimo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/12272

Questão 177: CEBRASPE (CESPE) - ATE (Sefaz MT)/SEFAZ MT/2004
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Julgue o item a seguir. 

O agente público que for condenado em primeira instância por enriquecimento ilícito e não interpuser o competente recurso da decisão condenatória perderá a função
pública ou terá suspensos seus direitos políticos. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/44462

Questão 178: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Acerca do direito administrativo, julgue o item a seguir. 

Qualquer cidadão brasileiro é parte legítima para ingressar com ação judicial voltada à condenação de autoridade pública pela prática de ato de improbidade
administrativa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/110968

Questão 179: CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE AM)/PGE AM/2004
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
A respeito da discricionariedade administrativa, da intervenção do Estado na propriedade, dos atos de improbidade administrativa e da responsabilidade extracontratual
do Estado, julgue o seguinte item.
 
Jurisprudência e doutrina têm entendido que a ação por improbidade administrativa, a que se refere a Lei da Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992), tem
natureza de ação civil pública, de modo que a Lei da Ação Civil Pública (Lei n.o 7.347/1985) se aplica ao regime do processo judicial por ato dessa natureza, embora
subsidiariamente.
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/179779

Questão 180: Com. Exam. (MPE MS) - PJ (MPE MS)/MPE MS/2004
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Nos termos da Lei nº 8.429/92, o Ministério Público se não intervir no processo como parte atuará: 

 a)  obrigatoriamente como fiscal da lei, sob pena de nulidade; 
 b)  facultativamente como fiscal da lei;
 c)  como fiscal e como parte;
 d)  todas as respostas encontram-se incorretas. 
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/538279

Questão 181: ESAF - AFRFB/SRFB/Política e Administração Tributária/2002
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Quanto ao procedimento administrativo e ao processo judicial relativos à Lei de Improbidade Administrativa, é falso afirmar: 

 a) havendo fundados indícios de responsabilidade, a Comissão Processante poderá requerer ao Ministério Público que solicite ao Judiciário o seqüestro de bens do
agente. 

 b) a ação principal, com rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público no prazo de até 30 dias da efetivação da medida cautelar. 
 c) caso o acusado reponha o prejuízo causado ao erário, é possível a conciliação nos autos da ação de improbidade. 
 d) a sentença que julgar procedente a ação civil de reparação de dano determinará o pagamento do dano ou a reversão de bens a favor da pessoa jurídica

prejudicada pelo ato ilícito. 
 e) a representação que solicitar a investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade não poderá ser verbal, sendo escrita ou reduzida a termo e

assinada.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/13915

Questão 182: CEBRASPE (CESPE) - CL (SEN)/SEN/Direito Constitucional, Administrativo, Eleitoral e Partidário/2002
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)

No item abaixo, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. 

Bento, filiado ao partido político ALFA, decide denunciar à autoridade administrativa competente ato de improbidade. Nesse caso, segundo a Lei de Improbidade
Administrativa, Bento não pode representar a autoridade administrativa competente para a instauração de investigação destinada à apuração da prática do ato.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/15596

Questão 183: CEBRASPE (CESPE) - APF/PF/2002
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Em uma auditoria realizada na sociedade comercial Mercaminas Ltda., Anísio, auditor fiscal da Receita Federal, constatou várias irregularidades na escrituração fiscal-
contábil da empresa e uma sonegação de imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) no valor de R$ 300 mil. Verificou, ainda, que a empresa também tinha sonegado ICMS
no período analisado. Ao tomar conhecimento das conclusões da auditoria, Benito, sócio-gerente da empresa, ofereceu a Anísio a importância de R$ 30 mil para não
lavrar o auto de infração referente à sonegação do IRPJ. Anísio, após refletir um pouco, recebeu o valor oferecido e deixou de lavrar o auto de infração. Silvério, superior
hierárquico de Anísio, por intermédio de uma representação, tomou ciência do recebimento da vantagem indevida pelo subalterno, assim como da omissão na lavratura
do auto de infração, mas, por benevolência, deixou de responsabilizá-lo, bem como de levar o fato ao conhecimento das autoridades competentes, arquivando o
expediente. Anísio, em dois anos no exercício da função de auditor fiscal, amealhou um patrimônio em imóveis avaliado em R$ 4 milhões, oriundo das vantagens
indevidamente recebidas e exigidas de contribuintes fiscalizados. Apesar da não instauração do procedimento administrativo fiscal, o Ministério Público Federal teve
acesso a peças informativas que comprovavam a sonegação fiscal, o recebimento de vantagens indevidas por parte de Anísio e a evolução de seu patrimônio. 

Com relação a essa situação hipotética e à legislação pertinente, julgue o item seguinte. 

O MP tem legitimidade ativa para ingressar coma ação civil por ato de improbidade administrativa, visando à reparação do dano causado ao erário ou à decretação da
perda dos bens havidos ilicitamente pelo agente.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/49542

Questão 184: CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2002
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Julgue o item abaixo, relativo à improbidade administrativa, conforme disciplinada na Lei n.º 8.429, de 2/6/1992. 

A ação de improbidade administrativa comporta pedido de antecipação de tutela, especialmente quando se postula a nulidade de ato administrativo cuja ilegalidade seja
de plano comprovada. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/49872

Questão 185: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/2002
Assunto: Do Processo Administrativo e Judicial (arts. 14 a 18 da Lei nº 8.429/1992)
Com relação ao regime jurídico da administração pública federal, julgue o item que se segue. 

A improbidade administrativa de servidor público pode ser apurada em ação civil pública movida pelo Ministério Público, no âmbito da qual tem cabimento o pedido de
perda da função pública e de ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/106918
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Gabarito
1) Certo  2) Errado  3) B  4) Errado  5) Errado  6) Errado  7) Errado
8) Certo  9) B  10) B  11) A  12) Certo  13) A  14) B
15) A  16) Certo  17) Errado  18) A  19) Certo  20) Errado  21) Certo
22) Errado  23) A  24) Errado  25) A  26) B  27) D  28) A
29) A  30) B  31) Errado  32) Certo  33) A  34) B  35) Errado
36) Certo  37) Errado  38) Certo  39) Errado  40) Certo  41) Errado  42) Certo
43) Certo  44) Errado  45) B  46) D  47) E  48) C  49) C
50) A  51) E  52) C  53) Errado  54) D  55) Certo  56) B
57) Certo  58) A  59) Errado  60) Errado  61) Certo  62) Errado  63) C
64) Certo  65) Certo  66) E  67) B  68) B  69) D  70) B
71) C  72) C  73) Errado  74) Certo  75) B  76) D  77) A
78) Certo  79) D  80) D  81) A  82) Certo  83) C  84) B
85) A  86) C  87) A  88) C  89) Errado  90) Certo  91) B
92) A  93) D  94) Errado  95) Errado  96) B  97) Errado  98) E
99) E  100) Certo  101) Errado  102) D  103) D  104) B  105) C
106) D  107) A  108) B  109) Certo  110) B  111) E  112) E
113) A  114) A  115) Errado  116) C  117) D  118) Errado  119) B
120) D  121) Errado  122) Anulada  123) D  124) E  125) Certo  126) Errado
127) Certo  128) B  129) Certo  130) Certo  131) Errado  132) C  133) Certo
134) C  135) C  136) A  137) D  138) Certo  139) Errado  140) A
141) D  142) A  143) A  144) B  145) E  146) C  147) B
148) E  149) B  150) D  151) B  152) E  153) E  154) A
155) A  156) E  157) Certo  158) D  159) E  160) B  161) A
162) Certo  163) Errado  164) Certo  165) C  166) Anulada  167) Anulada  168) B
169) C  170) B  171) Errado  172) Certo  173) Certo  174) C  175) A
176) C  177) Errado  178) Errado  179) Certo  180) C  181) C  182) Errado
183) Certo  184) Certo  185) Certo


