
Relatório NUGEDEM – Área IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Inicialmente, cumpre pontuar a dificuldade de coleta de dados perante as Varas da Fazenda

Pública com competência para atos administrativos, apesar de solicitadas (e reiteradas) as

informações necessárias para elaboração deste relatório.

Apenas um magistrado e três servidores, computando-se searas cível e criminal, responderam

aos questionamentos.

1) IDENTIFICAÇÃO DOS LITÍGIOS E SUAS CAUSAS

Os atos  de  improbidade  administrativa  estão  tipificados  no  art.9º  (enriquecimento  ilícito),

art.10 (prejuízo ao erário) e art.11 (ofensa a princípios da administração pública) da Lei nº

8.429/92. 

Muitas dessas condutas, de igual forma, transbordam do mero ilícito administrativo para o

âmbito penal, ensejando ações penais por atos praticados contra a Administração Pública.

Entretanto, após tratamento dos dados coletados, tanto na seara cível quanto na criminal,

verifica-se que não há ação de improbidade em massa, pois os feitos tratam de questões

específicas em face de cada agente transgressor. Portanto, imputando de forma individualizada

as supostas infrações, não havendo demandas repetitivas sobre a mesma matéria. 

Na esfera criminal, constata-se que o número de maior expressividade nas ações existentes na

1ª e 2ª Vara Criminal Especializada, relativas a crimes contra a Administração Pública, são

decorrentes por fraudes em licitações.  

2) LISTA DAS PARTES MAIS DEMANDADAS

Diante  das  considerações  do  item anterior,  restou  prejudicada  a  análise  das  partes  mais

demandadas e dos assuntos e setores mais afetados pelas demandas de massa no tocante à

improbidade admnistrativa.

3) CATEGORIZAR AS DEMANDAS DE MASSA POR COMPETÊNCIA

Da mesma forma, não há como categorizar demandas de massa por competência, uma vez

que há particularidades nos processos relativos à improbidade administrativa, tanto na área

cível como na criminal, não se tratando de critério meramente objetivo.

Todavia,  na pesquisa ora em comento, verificamos alguns  pontos estratégicos (embora de

outras  áreas  de  enfrentamento  do  NUGEDEM),  que  merecem  especial  atenção  para

melhoramento da prestação jurisdicional nos aspectos qualitativo e quantitativo.

A importância dessas questões, sobretudo, as matérias identificadas nos IRDR's pendentes de

julgamento  (teto  constitucional;  auxílio  transporte  para  policiais  militares;  Gratificação  por

atividade policial – GAP; Supressão da gratificação de habilitação policial militar – GHPM e as



ações do PLANSERV), ganha  relevo, na medida em que foi o ponto mais destacado por todas

as unidades da Fazenda Pública, com competência administrativa, como forma de desafogar as

varas, através de um entendimento consolidado sobre as respectivas matérias.

4)   CONTROVÉRSIAS PASSÍVEIS DE INSTAURAÇÃO DE IRDR'S

Por ora, não há.

5) JURISPRUDÊNCIA SOBRE DEMANDAS DE MASSA

Não  foram detectadas  demandas  de  massa  no  presente  campo  de  atuação  (improbidade

administrativa)  até o presente momento, conforme já exposto.

É o relatório.

Salvador(BA), 19 de novembro de 2018

ROBERTA SANTANA LEAL LIMA

Servidora de suporte da área de Improbidade Administrativa e assessora do juiz Icaro Almeida

Matos, que validou o presente relatório.


