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DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DE DEMANDA 

COLETIVA PROPOSTA EM DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS 

HOMOGÊNEOS E IMPOSSIBILIDADE DE NOVO AJUIZAMENTO DE 

AÇÃO COLETIVA POR OUTRO LEGITIMADO. 

Após o trânsito em julgado de decisão que julga improcedente ação coletiva 

proposta em defesa de direitos individuais homogêneos, independentemente do 

motivo que tenha fundamentado a rejeição do pedido, não é possível a 

propositura de nova demanda com o mesmo objeto por outro legitimado 

coletivo, ainda que em outro Estado da federação. Inicialmente, saliente-se que a 

leitura precipitada do disposto no inciso III do art. 103 do CDC poderia levar à 

equivocada conclusão de que apenas a procedência da ação coletiva emanaria 

efeitos capazes de obstar a nova propositura de demanda coletiva idêntica. 

Ocorre que a interpretação do referido inciso deve se dar com a observância do 

disposto no § 2º, que é claro ao estabelecer que, mesmo diante de solução 

judicial pela improcedência do pedido coletivo original, apenas os interessados 

que não tiverem intervindo na ação coletiva na condição de litisconsortes é que 

poderão propor demanda análoga e, ainda assim, única e exclusivamente a título 

individual. Ciente disso, a simples leitura dos arts. 81, III, e 103, III, § 2°, do 

CDC evidencia que, para a aferição da exata extensão dos efeitos da sentença 

proferida em ação coletiva que tenha por objeto direitos individuais homogêneos 

- diversamente do que ocorre em se tratando de direitos difusos e coletivos -, é 

juridicamente irrelevante investigar se o provimento judicial de improcedência 

do pedido resultou ou não de eventual insuficiência probatória. Isso porque a 

redação do inciso III do art. 103 do CDC não repete a ressalva (incisos I e II do 

referido dispositivo) de que a sentença de improcedência por insuficiência de 

provas seria incapaz de fazer coisa julgada. Dessa forma, para os direitos 

individuais homogêneos, o legislador adotou técnica distinta, ressalvando a 

formação de coisa julgada somente em favor dos "interessados que não tiverem 
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intervindo no processo como litisconsortes", de modo que somente esses 

poderão propor ação de indenização a título individual, independentemente do 

resultado negativo - de improcedência por qualquer motivo - da demanda 

coletiva anteriormente proposta. REsp 1.302.596-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 

9/12/2015, DJe 1°/2/2016. 

 

 

 

1) FGV – TCM – SP - Ciências Jurídicas -2015 

A Lei nº 12.846/2013, conhecida como Lei Anticorrupção, prevê a 

responsabilização objetiva, no âmbito civil e administrativo, de empresas que 

praticam atos lesivos contra a administração pública nacional ou estrangeira. De 

acordo com o citado diploma legal, o acordo de leniência somente poderá ser 

celebrado se preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

I - a pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre seu interesse em 

cooperar para a apuração do ato ilícito; 

II - a pessoa jurídica cesse completamente seu envolvimento na infração 

investigada a partir da data de propositura do acordo; 

III - a pessoa jurídica: 

a) promova o ressarcimento integral do dano ao erário no momento em que for 

firmado o acordo de leniência e seja proibida de contratar com o poder público 

pelo período de 5 (cinco) anos; 

b) permaneça com seus bens indisponíveis, no limite do valor do dano ao erário, 

até o integral ressarcimento e seja proibida de receber incentivos, subsídios, 

subvenções ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas pelo prazo de 5 

(cinco) anos; 

c) seja proibida de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou 

empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras 

públicas ou controladas pelo poder público, pelo prazo de 5 (cinco) anos; 

d) admita sua participação no ilícito e coopere plena e permanentemente com as 

investigações e o processo administrativo, comparecendo, sob suas expensas, 

sempre que solicitada, a todos os atos processuais, até seu encerramento; 

e) mesmo não reconhecendo expressamente sua participação no ilícito, promova 

o integral ressarcimento dos danos ao erário no prazo máximo de 3 (três) anos 

contados da data da assinatura do acordo. 



 

2) FGV – Prefeitura Niterói – Fiscal de Posturas -2015 

De acordo com a Lei Federal nº 12.846/13, na esfera administrativa, serão 

aplicadas às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos 

previstos na Lei Anticorrupção as seguintes sanções: 

  a)  multa e publicação extraordinária da decisão condenatória; 

  b)  suspensão das atividades e pena restritiva de direitos; 

  c)  proibição de receber incentivos fiscais e sequestro de bens; 

  d)  prestação pecuniária e pena privativa de liberdade aos administradores; 

  e)  ressarcimento ao erário e alteração compulsória do objeto social. 

 

Tutela Coletiva Consumerista 

3- FGV –OAB XVI Exame 2015 

As negociações mercantis adotaram uma nova ordem quando o Código de 

Defesa do Consumidor foi implementado no sistema jurídico nacional. A norma 

visa a proteger a parte mais frágil econômica e tecnicamente de práticas abusivas 

conferindo-lhe a tutela do Art. 4º, I, do CDC, que consagra a presunção de 

vulnerabilidade absoluta geral inerente a todos os consumidores. Essa nova 

ordem ainda conferiu especial atenção à Convenção Coletiva adotada em outros 

ramos do Direito, passando também a constituir forma de equacionamento de 

conflitos nas relações de consumo antes mesmo da judicialização das questões, 

ou mesmo se antecipando à instalação dos litígios. 

 

A respeito da Convenção Coletiva de Consumo, prevista no microssistema do 

Código de Defesa do Consumidor, assinale a  afirmativa correta. 

 

  a) A Convenção regularmente constituída torna-se obrigatória a partir da 

assinatura dos legitimados, dispensando-se o registro do instrumento em cartório 

de títulos e documentos. 

  b) A Convenção não poderá regulamentar as relações de consumo no que diz 

respeito ao preço e às garantias de produtos e serviços, atribuições do 

Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. 



  c) A Convenção regularmente constituída vincula os signatários, mas, caso o 

fornecedor se desligue da entidade celebrante à qual estava vinculado, eximir-se-

á do cumprimento do estabelecido. 

  d) A Convenção firmada por entidades civis de consumidores e associações de 

fornecedores somente obrigará os filiados às entidades signatárias. 

 

4- FGV –Secretaria de Estado da Fazenda RJ-2011 

A Ação Civil Pública tem assento constitucional em norma diversa da que 

prestigia as demais ações, como o Mandado de Segurança e o Habeas Corpus, 

inseridos no capítulo destinado aos direitos e garantias individuais e coletivos. 

Em relação às características que podem ser vinculadas à Ação Civil Pública, 

assinale a alternativa correta. 

  a) A propositura é exclusiva do Ministério Público dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. 

b) Sendo um direito da coletividade, qualquer cidadão pode ser autor nessa 

espécie de ação civil. 

 c) O Ministério Público em geral e outras pessoas especificadas em lei podem 

propor a ação. 

d) Havendo inquérito civil, ele será presidido por membro do Poder Judiciário, 

especialmente designado. 

e) Podem ser objeto de pedido na Ação Civil Pública questões tributárias, desde 

que com base constitucional. 

 

5) FGV –Tribunal de Justiça AM -Qualquer área de formação-2013 

A ação civil pública tem se mostrado, ao longo do tempo, importante 

instrumento na garantia de proteção a direitos difusos e coletivos. 

Dentre os objetos possíveis desta ação, não se inclui 

  a)  a responsabilização por danos causados ao meio ambiente. 

  b)  a proteção de bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico. 

  c)  a pretensão que envolva contribuições previdenciárias. 

  d)  a responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados por infração 

da ordem econômica. 



  e)  a tutela da ordem urbanística. 

 

6) FGV –OAB XII Exame –2013 

A ação civil pública, nos moldes da Lei n. 7.347/85, é importante instrumento na 

promoção da tutela coletiva de direitos. Com efeito, a referida ação é capaz de 

gerar a tutela célere de direitos transindividuais obedecendo, dentre outros 

princípios, aos ideais de duração razoável do processo e de efetividade. 

Na apuração dos fatos e na colheita de elementos capazes de indicar a eventual 

conveniência da propositura de uma ação civil pública, ganha destaque a figura 

do inquérito civil no curso do qual, inclusive, pode ser assinado o termo de 

ajustamento de conduta. 

Com relação ao inquérito civil, assinale a afirmativa correta. 

a) É procedimento investigatório de caráter administrativo que obrigatoriamente 

tem que ser instaurado, a fim de fornecer o suporte probatório que lastreará a 

propositura da ação civil pública, a ser ajuizada imediatamente após a conclusão 

do inquérito civil. 

b) É procedimento investigatório de caráter administrativo que pode ser 

instaurado por qualquer dos colegitimados para a propositura da ação civil 

pública, sempre que julgarem ser preciso promover a melhor apuração dos fatos 

para, só então, propor a ação civil pública cabível. 

c) É procedimento investigatório de caráter administrativo que só pode ser 

instaurado pelo Ministério Público, que o fará sempre que considerar 

conveniente promover a melhor apuração dos fatos e colher maiores elementos 

de convicção para, só então e se concluir pertinente, propor a ação civil pública. 

d) É procedimento investigatório de caráter jurisdicional que pode ser instaurado 

por qualquer dos colegitimados para a propositura da ação civil pública, sempre 

que julgarem ser preciso promover a melhor apuração dos fatos e, no curso do 

qual, pode ser firmado compromisso de ajustamento de conduta. 

 

7) FGV – 

O direito processual brasileiro, em sua origem, possuía um caráter 

eminentemente individualista, estando filiado às tradições dos ordenamentos de 

linha romano-germânica. Posteriormente, fruto da evolução social e das 

transformações provocadas pelas descobertas científicas e tecnológicas, 

observou-se uma massificação das relações interpessoais, que contribuiu, de 

forma determinante, para o desenvolvimento da tutela dos direitos e interesses 

coletivos. 



Sobre o tema, assinale a opção correta. 

a) Nas ações coletivas intentadas para a defesa de interesses ou direitos 

individuais homogêneos, a sentença sempre produzirá efeitos inter partes, 

atingindo apenas os sujeitos que integram aquela determinada relação 

processual. 

  b) A Defensoria Pública possui legitimidade ativa para a propositura de Ação 

Civil Pública. 

  c) Apesar de a doutrina mencionar a existência do microssistema da tutela 

coletiva, a Lei n. 4.717/65, por trazer regras e procedimentos de natureza 

específica, prevê expressamente que jamais será aplicado subsidiariamente o 

Código de Processo Civil à Ação Popular. 

d) Os órgãos públicos legitimados, no âmbito das Ações Civis Públicas, poderão 

celebrar, com os interessados, Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) às 

exigências legais, documento que possui eficácia de título executivo judicial. 

 

8) FGV –OAB VII Exame -2012 

Com base na tutela coletiva, é correto afirmar que 

  a) são direitos individuais homogêneos os transindividuais, de natureza 

indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por 

circunstâncias de fato. 

  b) em uma ação civil pública tratando de direitos coletivos em sentido estrito, a 

coisa julgada se forma ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou 

classe, até mesmo no caso de o pedido ser julgado improcedente por 

insuficiência de prova. 

  c) o mandado de segurança coletivo, nos termos da Lei nº. 12.016/2009, não 

induz litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada só 

beneficiarão o impetrante a título individual se for requerida a desistência de seu 

mandado de segurança individual, no prazo de 30 dias a contar da ciência da 

impetração do mandado de segurança coletivo. 

  d) em uma ação civil pública, o Ministério Público somente poderá atuar como 

parte, tutelando os interesses transindividuais nas hipóteses previstas no 

Parágrafo único do artigo 1o, da Lei nº. 7.347/85, ou seja, ações de natureza 

pevidenciária, tributária, ou relativas ao FGTS. 

 

 

 



09) FGV –OAB III Exame - 2010 

O mandado de segurança é um importante instrumento de proteção a direitos 

líquidos e certos, individuais ou coletivos, que não estejam amparados por 

habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou tiver justo receio de sofrê-la 

por parte de autoridade. 

Acerca do mandado de segurança coletivo, é correto afirmar que 

  a) pode ser impetrado em defesa de direitos líquidos e certos que pertençam a 

apenas parte dos membros de uma categoria ou associação, substituídos pelo 

impetrante. 

  b) a sentença de procedência produz efeitos erga omnes, não limitando seus 

efeitos aos membros da categoria substituídos pelo impetrante. 

  c) não induz litispendência para as ações individuais, de forma que os efeitos 

da coisa julgada beneficiam o impetrante individual, ainda que não requeira a 

desistência de seu mandado de segurança. 

  d) a interposição de embargos infringentes é admitida para fins de exercício da 

ampla defesa. 

 

10) FGV –OAB II Exame -2010 

O Mandado de Segurança Coletivo, previsto no art. 5º, inciso LXX da 

Constituição da República, foi regulamentado pelos artigos 21 e 22 da Lei 

Federal n. 12.016/09. 

Acerca desta garantia constitucional é correto afirmar que: 

  a) qualquer cidadão tem legitimidade para impetrar o mandado de segurança 

coletivo. 

  b) no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada 

limitadamente aos membros do grupo substituído pelo impetrante. 

  c) o mandado de segurança coletivo pode ser utilizado na defesa de direitos 

difusos. 

  d) o mandado de segurança coletivo induz litispendência para as ações 

individuais que tenham o mesmo objeto. 

 

 



11- FGV –Defensoria Pública DP -Judiciária -2014 

Cidadão ajuizou ação popular para impugnar a validade de contrato 

administrativo que reputou lesivo ao patrimônio público, invocando, para tanto, 

determinado fundamento fático em sua petição inicial. O juiz da causa julgou 

improcedente o pedido, por concluir que os fatos narrados pelo autor não 

restaram suficientemente comprovados. Transitada em julgado a sentença: 

  a)  não poderá ser proposta nova ação popular tendo por objeto o mesmo 

contrato administrativo, diante do óbice da coisa julgada material. 

  b)  poderá ser proposta nova ação popular tendo por objeto o mesmo contrato 

administrativo, desde que apoiada em fundamento fático diverso do invocado na 

primeira demanda. 

  c)  poderá ser proposta nova ação popular tendo por objeto o mesmo contrato 

administrativo, já que princípios como a legalidade, moralidade e interesse 

público se sobrepõem à garantia da coisa julgada. 

  d)  poder ser proposta nova ação popular tendo por objeto o mesmo contrato 

administrativo, já que a sentença julgou extinto o feito sem resolução do mérito, 

não ensejando a formação da coisa julgada material. 

  e)  poderá ser proposta nova ação popular tendo por objeto o mesmo contrato 

administrativo, desde que apoiada em nova prova, já que não se formou a coisa 

julgada material, que se produz secundumeventum litis. 

 

12) FGV – 

A ação popular é um importante instrumento para a promoção da tutela coletiva 

de direitos. Acerca da coisa julgada formada pelas sentenças de mérito 

proferidas em tais ações, é correto afirmar que 

 

  a) só se forma coisa julgada em ações populares julgadas procedentes, após a 

aplicação do duplo grau de jurisdição, medida que tem por objetivo preservar os 

interesses da Fazenda Pública eventualmente condenada. 

  b) a produção de efeitos erga omnes não ocorre se o pedido for julgado 

improcedente por insuficiência de provas. 

  c) produz efeitos erga omnes, exclusivamente nos casos de procedência 

meritória, ficando seus efeitos, em todos os casos de improcedência, limitados às 

partes do processo. 



  d) produz, como regra, efeitos inter partes, cabendo aos interessados em se 

beneficiarem de eventual procedência na ação requererem sua habilitação até a 

prolação da sentença. 

 

FGV 

13) Fulano de Tal, cidadão brasileiro, integrante de uma Associação de 

Moradores de Bairro, tomou conhecimento de que o Prefeito de sua cidade 

fraudou documentos e, dessa forma, permitiu a construção de edifícios 

comerciais em um parque estadual. 

Diante do exposto, assinale a afirmativa correta. 

  a) Fulano de Tal deve impetrar mandado de segurança individual para anulação 

do ato lesivo. 

  b) A Associação de Moradores deve impetrar mandado de segurança coletivo 

para anulação do ato lesivo. 

  c) Fulano de Tal deve ajuizar ação popular para anulação do ato lesivo. 

  d) Como as obras ainda não foram iniciadas, não existe lesão ao patrimônio 

público, a ser amparada por ação individual ou coletiva. 

  e) A Associação de Moradores deve ajuizar ação popular coletiva para 

anulação do ato lesivo. 

 

14) FGV –Secretaria de Estado da Administração  

De acordo com a Lei 8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa, é correto 

afirmar que: 

  a) o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio está sujeito às cominações 

da lei, salvo se o valor da herança for menor do que o dano ao erário público. 

  b) para que o agente público seja enquadrado como sujeito ativo da 

improbidade administrativa é necessário ser servidor público, com vínculo 

empregatício estatutário ou contratual. 

  c) a indisponibilidade dos bens do indiciado é uma medida de natureza 

cautelar, cabível quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio 

público ou ensejar enriquecimento ilícito. 

  d) o prazo prescricional para as ações que visam aplicar sanções ao agente 

público que exerce cargo em comissão é de até três anos após o término do 

exercício do cargo. 



  e) quando o ato de improbidade ensejar enriquecimento ilícito, caberá à 

autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério 

Público, para a disponibilidade dos bens do indiciado. 

 

15) FGV –Tribunal de Justiça AM -Administração -2013 

Com relação aos atos de improbidade administrativa, assinale V para a 

afirmativa verdadeira e F a falsa. 

( ) O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer 

ilicitamente, está sujeito às cominações (ameaça de punição, por infração à lei) 

da Lei até o limite do valor da herança. 

( ) Comete um ato de improbidade administrativa aquele que, mesmo não sendo 

agente público, induza ou concorra para a prática de ato de improbidade que o 

beneficie de forma direta ou indireta. 

( ) Reputa-se agente público, para os efeitos da Lei específica, todo aquele que 

exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, mandato, cargo, 

emprego ou função nas entidades. 

As afirmativas são respectivamente: 

  a) V, F e F. 

  b) F, F e V. 

  c) V, V e F. 

  d) F, V e F. 

  e) V, V e V. 

 

16) FGV –Tribunal de Justiça AM – Direito - 2013 

A Lei n. 8.429/92 dispõe a respeito dos atos de improbidade administrativa, 

sendo objeto de regramento constitucional. A esse respeito, assinale a alternativa 

que dispõe corretamente sobre a disciplina da improbidade administrativa no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

a)  Para se configurar o ato de improbidade administrativa é necessário que haja 

prejuízo ao erário público. 

b)  A lei de improbidade administrativa apenas é aplicável aos agentes públicos, 

únicos que podem praticar ou concorrer para a pratica do ato de improbidade 

administrativa. 



  c)  Uma vez transferido ao seu sucessor o patrimônio do agente público que 

tenha cometido ato de improbidade, a ação de ressarcimento fica prejudicada. 

  d)  Uma vez sancionado o agente público por ato de improbidade 

administrativa não poderá sofrer sanção penal pelo mesmo fato sob pena de bis 

in idem. 

  e)  Os atos que causem prejuízo ao erário exigem dolo ou culpa para serem 

considerados atos de improbidade administrativa. 

 

17) FGV –Assembleia Legislativa do MT - 2010 

Em outubro de 2013, o Ministério Público do Estado X ajuizou Ação de 

Improbidade em face de Fulano de Tal, ocupante exclusivamente de cargo em 

comissão, que exerceu o cargo de Diretor de Administração e Finanças da 

Secretaria de Estado de Cultura entre janeiro de 2002 e dezembro de 2006, e 

que, desde então, não exerce qualquer função pública. É imputada ao réu a 

operação de um sofisticado sistema de desvio de verbas daquele órgão, conduta 

enquadrada como ato de improbidade que causou prejuízo ao Erário, estimado 

em mais de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 

Diante do caso descrito, assinale a afirmativa correta 

a) O agente submete‐se a crime de responsabilidade, por ser ocupante 

exclusivamente de cargo em comissão, não podendo figurar como réu em ação 

de improbidade. 

  b) A caracterização do ato de improbidade imputado ao agente público 

independe da configuração do dolo, mas a ação proposta já se encontra prescrita, 

ressalvada a perspectiva de ressarcimento do erário. 

  c) A caracterização de qualquer ato de improbidade independe de culpa ou 

dolo, mas o ato descrito no enunciado não dispensa a efetiva demonstração do 

prejuízo ao erário. 

  d) A ação de improbidade por ato causador de prejuízo ao erário é 

imprescritível por força de mandamento constitucional expresso, apenas 

prescrevendo a ação de ressarcimento. 

e) Uma ação de improbidade não pode ser direcionada contra ele, devendo ser 

manejada apenas ação de ressarcimento, por já se ter encerrado o vínculo do 

agente com a Administração. 

 

 

 



18) FGV –Auditor Substituto – TCERJ -2015 

O Brasil já vivenciou inúmeros casos envolvendo corrupção em diversas esferas 

de poder, o que levou à promulgação de leis com o intuito de desestimular a 

prática de atos de corrupção. 

Acerca do tema, é correto afirmar que: 

  a) promovida a ação civil pública por improbidade administrativa, o processo 

administrativo de apuração de responsabilidade previsto na Lei anticorrupção 

será suspenso, ante a existência de prejudicialidade externa; 

  b) o ato de improbidade administrativa pode ser reconhecido em âmbito 

administrativo, com o intuito de aplicação de pena disciplinar de demissão ao 

servidor público ímprobo; 

  c) dado o caráter sancionatório da lei anticorrupção, a responsabilidade da 

pessoa jurídica é de natureza subjetiva, isto é, para aplicação das sanções, é 

imprescindível a demonstração da culpa; 

  d) a tentativa de prática de ato de improbidade administrativa não pode ser 

punida, por ausência de norma de extensão que a torne típica; 

  e) a ação civil por improbidade administrativa pode ser ajuizada somente em 

face do particular, que se beneficiou do ato ímprobo. 

 

 

19) FGV –Tribunal de Justiça AM -Leiloeiro -2013 

A Lei n. 8.429/92 contém a disciplina dos atos de improbidade administrativa. 

Com relação às entidades contra as quais é possível a prática de ato de 

improbidade, assinale a afirmativa correta. 

  a) O ato de improbidade apenas poderá ser praticado contra entidades da 

administração direta ou indireta. 

  b) O ato de improbidade apenas poderá ser praticado contra entidades da 

administração direta. 

  c) O ato de improbidade pode ser praticado contra fundações públicas de 

direito privado. 

d) Os atos de improbidade administrativa, somente poderão ser praticados contra 

entidades da administração indireta. 

  e) O ato de improbidade não pode ser praticado contra autarquias. 



 

20) FGV –Defensoria Pública DF -Judiciária -2014 

Francisco, servidor público titular de cargo efetivo municipal, lotado na 

secretaria municipal de administração, usou de seu cargo público para favorecer 

seu irmão André, que se preparava para prestar concurso para ingressar no 

serviço público municipal. Por trabalhar ao lado da sala da comissão de 

concurso, Francisco obteve com antecedência o gabarito das questões, passando 

tal informação privilegiada ao seu irmão, que fez as provas, foi o primeiro 

colocado e assim nomeado para o cargo de auxiliar administrativo. Descoberta a 

fraude, o Ministério Público ajuizou a ação pertinente por ato de improbidade 

administrativa porque a conduta contra os princípios da administração pública, 

violando os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 

instituições, notadamente frustrou a licitude de concurso público. Sobre o caso 

em tela, é correto afirmar que: 

 

  a)  embora a nomeação de André deva ser anulada por vício de legalidade e 

Francisco deva responder a processo administrativo disciplinar, não está 

configurado o ato de improbidade administrativa, porque não houve dano ao 

erário. 

  b)  apenas Francisco pode ser responsabilizado por ato de improbidade 

administrativa, pois à época dos fatos André ainda não era funcionário público 

em sentido amplo, e o ato de nomeação de André deverá ser declarado nulo por 

vício de legalidade. 

  c)  ambos (Francisco e André) deverão responder a ação penal por ato de 

improbidade administrativa, Francisco porque era servidor público à época dos 

fatos e André porque se beneficiou do ato, devendo a ação ser ajuizada na vara 

criminal. 

  d)  dentre as sanções aplicáveis ao caso concreto, é possível o ressarcimento do 

dano, perda da função pública, cassação dos direitos políticos, pagamento de 

multa civil e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios 

ou incentivos fiscais. 

  e)  a ação civil pública por ato de improbidade administrativa deverá ser 

ajuizada perante o juízo cível 


