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Questão 34 - Constatado indício de ato ímprobo, fica autorizado o recebimento fundamentado da 
petição inicial, devendo prevalecer, no juízo preliminar, o princípio do in dubio pro societate e 
cabendo, contra a decisão que receber a petição inicial, o agravo de instrumento. 
 
Gabarito: Correto 
 
Conforme a jurisprudência do STJ,  I. A ação civil pública tem por objetivo a proteção do patrimônio 
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. (Art. 129, III, CF/88) 
II. A petição inicial da ação civil pública somente deverá ser rejeitada quando o julgador se 
convencer, de plano, da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da 
inadequação da via eleita. (Art. 17, § 8º da Lei nº 8.429/92). III. Havendo indícios suficientes da 
prática de atos de improbidade, deve a petição inicial ser recebida, a fim de que a ação tenha seu 
trâmite normal, inclusive com a oportunização de ampla produção probatória. Além disso, nesse 
mesmo julgado, o STJ, colacionando outros precedentes, assevera que Nos termos do art. 17, § 
8º, da Lei n. 8.429/1992, a presença de indícios de cometimento de atos previstos na referida lei 
autoriza o recebimento da petição inicial da Ação de Improbidade Administrativa, devendo 
prevalecer, na fase inicial, o princípio do in dubio pro societate. Recurso Especial 1.698.751/MG.  
 
Questão 35 - Embora não haja litisconsórcio passivo necessário entre o agente público e os 
terceiros beneficiados com o ato ímprobo, é inviável que a ação civil por improbidade seja 
proposta exclusivamente contra os particulares, sem concomitante presença do agente público 
no polo passivo da demanda. 
 
Gabarito: Correto 
 
Tese 9 do STJ sobre improbidade administrativa: Nas ações de improbidade administrativa, não há 
litisconsórcio passivo necessário entre o agente público e os terceiros beneficiados com o ato 
ímprobo.  
Ademais, o STJ entende que  é inviável o manejo da ação civil pública de improbidade 
exclusivamente contra o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo 
passivo da demanda. 
Resp 1.706.509 RS 
 
 
Questão 36 - Situação hipotética: Em uma ação de improbidade administrativa com pedido 
cumulado de ressarcimento ao erário, foi decretada a indisponibilidade de bens. Por ocasião da 
sentença, o juiz reconheceu a prescrição da pretensão de impor sanções decorrentes dos atos de 
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improbidade. Assertiva: Nessa situação, a medida de indisponibilidade de bens deverá ser 
revogada. 
 
Gabarito: Errado 
 
Conforme a tese n.º 7 sobre improbidade administrativa do STJ, 7) A eventual prescrição das 
sanções decorrentes dos atos de improbidade administrativa não obsta o prosseguimento da 
demanda quanto ao pleito de ressarcimento dos danos causados ao erário, que é imprescritível 
(artigo 37, parágrafo 5º da CF). 
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO 
RESSARCITÓRIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. DEMORA DA CITAÇÃO. NÃO 
OCORRÊNCIA. FALHA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.1. O prazo prescricional 
para as ações de improbidade administrativa é, em regra, de cinco anos, ressalvando-se a 
imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário. No caso de agente político detentor 
de mandado eletivo ou de ocupantes de cargos em comissão e de função de confiança inseridos no 
polo passivo da ação, inicia-se a contagem do prazo com o fim do mandato. Exegese do art. 23, I, 
da Lei 8.429/92. Precedentes.  (grifo nosso) 2. O Tribunal de origem afastou a ocorrência da 
prescrição, reconhecendo que a demora da citação  deu-se por mecanismos inerentes ao Judiciário. 
Portanto, aferir as circunstâncias que deram causa à demora na citação demandaria o reexame de 
todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em razão do óbice da Súmula 
7/STJ. Agravo regimental improvido. 
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