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1.

Apresentação
Originada do PL 10.887/2018 (2.505/2021 no Senado), a Lei nº

14.230, de 25 de outubro de 2021 reformula a Lei de Improbidade
Administrativa, que em sua definição original, dispunha “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".
Apresentado em 2018, o projeto foi discutido na Câmara dos
Deputados numa comissão de juristas coordenada pelo Ministro do
Superior Tribunal de Justiça Mauro Campbell e contou com a participação
de parlamentares, juízes, advogados, procuradores e promotores.
Considerada um dos pilares da legislação anticorrupção, a Lei de
Improbidade Administrativa (LIA), nome pela qual ficou conhecida a Lei n°
8.429, de 2 de junho de 1992, é dividida em três seções: "I - Dos Atos de
Improbidade Administrativa que Importam Enriquecimento Ilícito"; II "Dos Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário";
e III - "Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os
Princípios da Administração Pública".
Os Atos de improbidade administrativa atentam contra o Erário,
resultam em enriquecimento ilícito ou atentam contra os princípios da
administração pública. Entre as penas previstas estão o ressarcimento ao
Erário, a indisponibilidade dos bens e a suspensão dos direitos políticos.
Não obstante o reconhecimento da necessidade de atualização da
Lei, o texto aprovado foi alvo de intensos debates e controvérsias: para
alguns críticos, houve uma flexibilização da LIA, para outros buscou-se
evitar seu uso político.
Da lei original, apenas os arts. 15 e 19 não foram objeto de
modificação. Todos os demais foram alterados ou revogados.
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A principal alteração trazida pela novel legislação é a extinção da
modalidade culposa de improbidade. Com efeito, só poderão ser punidos
por improbidade administrativa aqueles que tiverem "a vontade livre e
consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11,
não bastando a voluntariedade do agente". (art. 1º, § 2º)
Destaque também para a atribuição de competência exclusiva do
Ministério Público para propor ações, com exigência de que a inicial da
ação de improbidade já contenha as provas ou indícios da prática do ato
de improbidade, sob pena de litigância de má-fé (art. 17, caput e § 6º, I e
II).
Outro ponto relevante diz respeito à dosimetria das penas: a Lei
14.230/2021 acaba com a pena mínima de suspensão dos direitos
políticos, que hoje é de 8 anos, e aumenta a pena máxima, que passa a
ser de 14 anos; estabelece ainda pena maior para o enriquecimento ilícito.
(art. 12, I, II)
Como principais alvos de críticas, podemos registrar a introdução da
prescrição intercorrente (art. 23, § 8º), a conversão da lista dos atos de
improbidade de exemplificativa em taxativa no texto da lei (art. 11, caput)
e finalmente, a limitação de prazos para ressarcimento aos cofres
públicos,

restrição

ausente

no

projeto

original,

que

previa

a

imprescritibilidade de ressarcimento do dano ao patrimônio público.
O debate está apenas começando. Longe de pretender esgotar a
matéria, propomos apresentar o cenário inicial das discussões acerca das
alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade
Administrativa – LIA, destacando algumas das principais alterações
trazidas pelo novo diploma legal, um quadro comparativo entre a
legislação de referência, artigos e um clipping de notícias provenientes do
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meio jurídico e da imprensa especializada, e finalmente, vídeos e links de
interesse sobre o tema1.

1

As ideias e opiniões expostas nos artigos e vídeos elencados são de responsabilidade exclusiva dos autores e
não refletem a opinião do Tribunal de Justiça de São Paulo.
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2.

Nota à 2ª edição

Com a publicação, em 25

de

outubro

passado,

da

Lei nº

14.230/2021, - e a consequente publicação da primeira edição deste
especial no dia seguinte - seguiu-se um intenso debate sobre diversos
aspectos advindos das alterações promovidas na Lei de Improbidade
Administrativa pelo novo diploma legal.
Entre os pontos controvertidos, podemos destacar, a título de
exemplo, a aplicação das novas regras aos processos em andamento, à
luz do Direito Administrativo.
Com efeito, decorrido um mês, reputamos oportuna e conveniente a
atualização do material. Para esta 2ª edição, foram incluídos novos artigos
jurídicos e vídeos de órgãos públicos disponíveis no Youtube. A opção por
elencá-los em ordem cronológica decrescente permite o acompanhamento
da evolução dos debates. O informativo traz ainda informações sobre um
novo curso a respeito do tema, oferecido pela Escola Paulista da
Magistratura - EPM.
Outrossim, agradecemos a recepção positiva da 1ª edição deste
material especial, cujo estímulo é fundamental para que sigamos
aprimorando nosso trabalho de apoio à Seção de Direito Público do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
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3.

Justificativa
Na técnica legislativa, a Exposição de Motivos ou Justificação é a

fundamentação do projeto a ser submetido à apreciação. Costuma ser
apresentada logo em seguida ao texto normativo e, por meio dela, o
Legislador expõe os argumentos que demonstram a necessidade e os
benefícios da proposição, segundo seu entendimento.
Sua análise, portanto, é essencial para a apreensão da mens
legislatoris, a intenção do legislador ao criar o ato normativo, permitindo,
por conseguinte, a adequada interpretação do texto legal.
Com efeito, colacionamos a seguir, a justificativa do Projeto de Lei
nº 10.887/2018, que originou a Lei nº 14.230/2021:
“JUSTIFICATIVA
A Lei de Improbidade Administrativa – Lei nº 8.429, de 2 de
junho de 1992 – completou 25 (vinte e cinco) anos de vigência
regulando condutas cujo objeto são o bem público e o agir com
responsabilidade perante a administração pública.
A disciplina regulatória do afazer administrativo, também objeto
de outros diplomas legislativos, está abrangida por este diploma legal
em sua dimensão proibitiva e punitiva, servindo para a contenção de
condutas danosas para o Estado e para a preservação do bom
administrar.
Após o seu jubileu de prata, a Lei de Improbidade Administrativa
– LIA carecia de revisão para sua adequação às mudanças ocorridas na
sociedade e também para adaptar-se às construções hermenêuticas da
própria jurisprudência, consolidadas em decisões dos Tribunais.
Seguindo

este

desiderato,

a

Presidência

da

Câmara

dos

Deputados criou e instalou a Comissão de Juristas para a Reforma da
Lei de Improbidade Administrativa, sob a presidência do Ministro do
Superior Tribunal de Justiça Mauro Campbell Marques, encarregada de
não apenas discutir os pontos necessários para aprimoramento e
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adaptação da lei, mas também de receber propostas e contribuições de
todas as instituições do Sistema de Justiça e da sociedade civil.
Após as análises, debates e deliberações, a Comissão consolidou
suas

compreensões no presente

texto,

que agora segue para

tramitação no Parlamento da República.
O texto apresentado representa revisão redacional de adaptação
de linguagem, retificando pequenas falhas perceptíveis, além de
correções de técnica legislativa, principalmente no Capítulo I que cuida
das Disposições Gerais.
A fusão de conteúdo de parágrafos e a consequente revogação
de alguns dispositivos – sem prejuízo de tratamento do objeto –
tornou-se

obrigatória

em

função

da

clareza

do

texto.

Foram

especificadas as hipóteses de concorrência para o ato de improbidade
e a extensão da multa civil também ao patrimônio dos herdeiros – no
limite da transmissão – considerando a jurisprudência dominante e a
necessidade de onerar o patrimônio do ímprobo, mesmo na sua
ausência, em razão de atos adrede praticados. O mesmo tratamento
será aplicado à sucessão da pessoa jurídica, por idênticas razões.
Na caracterização do ato de improbidade, o presente texto
intenta introduzir algumas modificações não apenas estilísticas e
redacionais, como também de conteúdo.
Bastante significativa é a supressão do ato de improbidade
praticado mediante culpa.
De um atento exame do texto, par e passo da observação da
realidade, conclui-se que não é dogmaticamente razoável compreender
como ato de improbidade o equívoco, o erro ou a omissão decorrente
de

uma

negligência,

uma

imprudência

ou

uma

imperícia.

Evidentemente tais situações não deixam de poder se caracterizar
como ilícitos administrativos que se submetem a sanções daquela
natureza e, acaso haja danos ao erário, às consequências da lei civil
quanto ao ressarcimento.
O que se compreende neste anteprojeto é que tais atos
desbordam do conceito de improbidade administrativa e não devem
ser fundamento de fato para sanções com base neste diploma e nem
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devem

se

submeter

à

simbologia

da

improbidade,

atribuída

exclusivamente a atos dolosamente praticados.
Neste sentido, a estrutura e a abrangência dos artigos 9º e 10º
da

LIA

permanecem

em

essência

inalterados,

subtraindo-se

a

possibilidade da ocorrência de improbidade administrativa por atos
culposos.
Quanto

à

aplicabilidade

do

art.

11

deste

diploma

legal,

compreendeu-se – desde uma franca observação da realidade – que
inúmeras alegações de improbidade são 20 impingidas a agentes
públicos e privados que praticaram atos protegidos por interpretações
razoáveis, quer da doutrina, quer do próprio Poder Judiciário. Não são
incomuns ações civis públicas por atos de improbidade administrativa
ajuizadas em razão de o autor legitimado possuir uma interpretação
acerca de princípios e regras destoante da jurisprudência dominante
ou em desconformidade com outra interpretação igualmente razoável,
quer seja dos setores de controles internos da administração, quer dos
Tribunais de Contas.
Em razão dessa situação de fato, assaz corriqueira, o texto faz
incluir o conceito de “interpretação razoável da lei, regulamento ou
contrato”. Cuida-se de cláusula aberta que deverá ser objeto de
preenchimento de seu sentido deôntico por parte dos intérpretes da lei
e colmatado pelo Poder Judiciário. A cláusula aberta da razoabilidade
da interpretação é necessária, haja vista a total impossibilidade de
previsão de interpretações tidas por razoáveis, quando do momento
legislativo de criação da norma.
O presente anteprojeto também prevê a possibilidade de
ressarcimento por dano não patrimonial. Isso se vem ao encontro de
posição já consolidada na doutrina e jurisprudência, no sentido de que
o dano suportado pela administração ou por toda a sociedade não é
somente o dano quantificável ou redutível a pecúnia, mas também
aquele que se traduz em perda de natureza não material.
Assim, fica explicitada na proposta de reforma e adequação do
diploma a possibilidade de, no bojo de ação regulada por esta lei,
buscar-se
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improbidade,

aquele

que

causa

dano

imaterial

em

razão

do

cometimento de ato ímprobo.
Demais disso, o texto também altera, de maneira direta, a
lógica e o sistema de sanções por atos de improbidade.
Algum paralelo foi feito com o processo penal, na medida em
que se optou por um modelo elástico e aberto, baseado em
parâmetros mínimos e máximos a serem aplicados pelo magistrado
mediante fundamentação e justificação tal e qual o processo de
dosimetria estabelecido nos processos criminais.
Conforme projeto, podem ser aplicadas as seguintes sanções
quando for o caso de ocorrência do art. 9º: “... perda dos bens ou
valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública,
suspensão dos direitos políticos de quatro a doze anos, pagamento de
multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial 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 quatro a doze anos;”
No caso da incidência do citado artigo, a suspensão de direitos
políticos dar-se-á, quando aplicada, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos,
devendo o juiz fixar fundamentadamente, especificando as razões
pelas quais opta por prazo inserido neste interregno. A multa civil
obedece o máximo de três vezes o valor do acréscimo patrimonial, e
as proibições de relacionamento com o poder público também devem
ser fixadas no mesmo intervalo.
A necessidade de fundamentação no processo de escolha e
fixação

da

consequência

jurídica

pela

prática

de

ato

ímprobo

permanece claramente posta, inclusive por força do Código de
Processo Civil.
Nos casos do art. 10º, o interregno passa a ser de 4 (quatro) a
10 (dez) anos, multa civil de até duas vezes o valor do dano e demais
proibições

de relacionamento

com o poder público

no mesmo

interregno.
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Estabelecida a amplitude para suspensão de direitos políticos e
proibições de relacionamento com o poder público no mesmo patamar,
o anteprojeto dá coerência à estrutura sancionatória.
Já nas hipóteses de ocorrência de improbidade administrativa
prevista no art. 11, a sanção de suspensão de direitos políticos
obedece ao espaço temporal de 4 (quatro) a 6 (seis) anos para ambas
as sanções, deixando a multa civil a ser fixada em valor até 100 (cem)
vezes o valor da remuneração do agente.
Desta maneira, o que se tem a intenção de fazer é um claro
escalonamento de potencialidades delitivas – no plano das sanções –
para evitar sanções graves para fatos de menor ofensa e sanções
brandas para fatos extremamente lesivos.
Também se reafirmou no texto a posição da jurisprudência
segundo a qual o afastamento do serviço público – em razão da
reprovabilidade do ato ímprobo – se dá não apenas da função exercida
à época dos fatos ou em razão da qual os atos foram cometidos.
Nega-se a viabilidade do vínculo jurídico com a administração
como um todo, usando-se a seguinte redação: “A sanção de perda
do cargo público atinge todo e qualquer vínculo do agente
público ou político com o Poder Público.”
Da mesma forma, torna-se, por 5 (cinco) anos, inviável a
participação do ímprobo na administração pública. Esta é a redação: “A
perda da função ou cargo público implicará a inabilitação para o
exercício de qualquer função pública pelo prazo de cinco anos, sem
prejuízo, quando for o caso, dos efeitos da suspensão dos direitos
políticos”.
Todo o sistema aponta para a necessidade de afastar o agente
ímprobo do exercício do múnus público, preservando o patrimônio e a
coisa pública.
A proposta de nova previsão jurídica para o art. 12 também
prevê que as limitações da pessoa jurídica de contratar com o Poder
Público possam ser regionalizadas, desde que o juiz assim o
fundamente.
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Tal se dá em razão da necessária compartimentalização de
responsabilidades, que podem ou não ter abrangência universal.
Da

mesma

maneira,

considerando

potencialidade

e

universalidade, é possível que a multa seja aumentada até o triplo.
Questões que envolvem pessoas jurídicas de grande porte necessitam
ser pensadas desde a potencial probabilidade de a sanção ter força
punitiva e construtiva de boas práticas, o que a torna inviável se fixada
em baixo valor. 23
Perseguindo o desiderato de proporcionalidade entre ato e
sanção, consequências jurídicas e ofensividade do ato, o anteprojeto
inova criando a possibilidade de que atos ímprobos de baixa
ofensividade

sejam

apenados

de

forma

distinta

daqueles

atos

ofensivos a uma maior gama de valores da administração pública ou
que causem prejuízos relevantes.
Sem prejuízo do ressarcimento, devido, atos de baixa relevância
serão apenados com multa, sem suspensão de direitos políticos ou
proibições de relacionamento com o poder público ou desligamento da
função ou do cargo público.
Existem atos administrativos que são meramente irregulares,
jamais atos de improbidade administrativa, e entre aqueles ilícitos
caracterizáveis como atos de improbidade existem os que não
implicam relevante dano ao erário, embora sejam atos que ofendam a
moralidade e às vezes ao patrimônio administrativo. Possuem baixo
poder ofensivo – ou baixa relevância, ou baixa significância –, mas são
ontologicamente atos de improbidade.
Desta maneira, merecem sanções previstas nesta lei, mas de
forma proporcional à ofensa perpetrada, e não nos moldes da sanção
aplicável aos relevantíssimos atos de improbidade.
O texto fez incluir a seguinte redação em parágrafo do artigo 12,
deste anteprojeto: “Em se tratando de atos de menor ofensa aos
bens jurídicos tutelados por esta lei, além do ressarcimento do
dano e da perda dos valores obtidos, quando for o caso, a
sanção se limitará à aplicação de multa, nos termos do caput
deste artigo”.
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No Capítulo V deste anteprojeto algumas modificações foram
necessárias, quer para compatibilizar o texto legal com as pacificações
jurisprudenciais, quer para corrigir questões que se fizeram relevantes
ante a prática destas ações nestes 25 (vinte e cinco) anos de
aplicação.
O pedido cautelar preparatório ou incidental de indisponibilidade
de bens pode ser processado a qualquer momento, e “concedido
independentemente da demonstração de perigo de dano ou de
risco ao resultado útil do processo, desde 24 que o juiz se
convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na
petição

inicial

à

luz

dos

seus

respectivos

elementos

de

instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.”
Inclui-se, assim, a ideia do necessário contraditório, mantendose a possibilidade de cautela nos termos da jurisprudência da
consolidada no Superior Tribunal de Justiça. Isso, obviamente, sem
prejuízo de a cautela ser concedida inaudita altera pars, quando a
medida for necessária por receio de frustração da indisponibilidade.
Da

mesma

maneira,

incorporam-se

as

posições

da

jurisprudência em relação a bens de família, amplitude da cautela,
bens de terceiro e bens no exterior.
O sentido é consolidar todas as alterações legislativas sobre o
assunto, e que tendem a garantir mais efetividade na realização da
cautela. Inovações previstas pela Lei nº 13.105, de 16 de março de
2015, foram inseridas no texto para concatenar todo o sistema.
Ainda quanto às questões processuais, entendeu-se por bem
manter

a

legitimidade

exclusiva

do

Ministério

Público

para

a

propositura das ações de improbidade administrativa.
Isso se deu por consideração à natureza do provimento
requerido no seio de ações desta natureza. Não é razoável manter-se
questões de estado ao alvedrio das alterações políticas e nem tratar
questões de ato de improbidade como se administrativas fossem. Há
um viés político-institucional que deve ser observado, o que torna
salutar e necessária a legitimação exclusiva.
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Obviamente, as ações de ressarcimento são de titularidade do
ente público lesado, e mesmo com a titularidade exclusiva para a ação
de improbidade do Ministério Público, os entes não perdem a
legitimidade para as ressarcitórias.
Estabeleceu-se no anteprojeto, também, a possibilidade de
acordo de não persecução cível, que, de forma similar à transação,
permite

a

inclusão

–

no

plano

da

norma

–

de

instituto

de

consensualidade e cooperação que permite a conciliação antes ou
depois da propositura da inicial.
De outro lanço, para não comprometer a própria correção do
acordo, determinou-se a necessária aprovação de órgão superior do
Ministério Público com o fito de permitir á instituição a tutela de
questão relevante. Este é o texto da proposta: “O acordo celebrado
pelo órgão do Ministério Público com atribuição, no plano judicial ou
extrajudicial, deve ser objeto de aprovação, no prazo de até 60
(sessenta) dias, pelo órgão competente para apreciar as promoções de
arquivamento do inquérito civil.”
Quanto à estrutura e liquidez da sentença, foi proposta disciplina
detalhada na lei para garantir a modernidade da Lei de Improbidade
Administrativa, obedecendo à novel disciplina do Código de Processo
Civil brasileiro.
Quanto à quantificação e liquidação do dano, inclusive aquele
não patrimonial, o anteprojeto acolhe o que de mais moderno se
construiu na processualística civil brasileira.
Da mesma maneira – compatibilizando o moderno processo civil
e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça com a Lei de
Improbidade Administrativa – o texto cuida dos efeitos das decisões
cíveis ou criminais no processamento das ações de improbidade,
acolhendo a compreensão acerca dos efeitos de decisão anterior que
nega autoria e nega o próprio fato.
Já a disciplina da prescrição foi fatalmente modificada para
excluir as diversas espécies de critérios de dies a quo, estabelecendo
prazo prescricional de 10 (dez) anos a contar do fato, de maneira
unificada, para dar mais homogeneidade à aplicação da lei.
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Assim como em outros ramos do sistema jurídico, optou-se por
uma hipótese de suspensão do prazo prescricional – por 3 (três) anos
– que é exatamente o mesmo da instauração de inquérito civil. O
prazo máximo da suspensão é de 3 (três) anos, o que implica, no
máximo, uma prescrição de 13 (treze) anos a contar do fato, qualquer
que seja ele ou quaisquer que sejam seus agentes.
Já a prescrição para o ressarcimento do dano passa a ser
vintenária – 20 (vinte) anos –, também a contar do fato, o que não se
estende ao que tenha sido apropriado do poder público, o que é –
evidentemente – imprescritível.
Considerando o escopo da lei, fez-se previsão da inexistência de
honorários sucumbenciais inclusive nas ações derivadas em que haja
acordo patrimonial.
O trabalho da Comissão foi guiado pelo desejo de avançar no
aperfeiçoamento de uma legislação contributiva para a probidade
pública, para a moralidade e para a honestidade da administração –
jungida pela racionalidade – e somando esforços na construção de uma
sociedade melhor.
A moralidade pública é princípio constitucional da mais elevada
importância para o cumprimento da boa administração pública e zelo
ao bem comum do povo. Diante de sua grande relevância e do que
expomos acima, reconhecendo a necessidade e conveniência do teor
deste não só à administração pública, mas a toda sociedade brasileira,
principalmente levando em consideração o atual cenário econômico e
político em que o Brasil se encontra, é que apresentamos a presente
proposição legislativa; solicitando de nossos nobres pares o apoio para
aprovação desse projeto. Sala das sessões, de de 2018. ROBERTO DE
LUCENA Deputado Federal (PODEMOS/SP)” (grifo no original)
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4.

Pontos de destaque

Apresentamos a seguir alguns destaques dentre as alterações
trazidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa
(Lei nº 8.429/1992):

4.1. Acordo de Não Persecução Cível
Previsão de celebração de acordo de não persecução cível, desde
que dele advenham o integral ressarcimento do dano e a reversão da
vantagem indevida obtida à pessoa jurídica lesada. (art. 17-B)

4.2. Definição de improbidade
A definição geral de improbidade administrativa, nos termos da
nova redação dada ao art. 1º, passa a incluir atos que violam “a
probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como
forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social”

4.3. Agentes Públicos
Nos termos do artigo 2º, são definidos como agentes públicos o
político, o servidor público e todos que exerçam, ainda que
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação,
designação, contratação, mandato, cargo, emprego ou função nas
entidades referidas.
O texto legal confere à autoridade judicial o poder de determinar o
afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função,
sem prejuízo da remuneração, quando a medida for necessária à instrução
processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos. (art. 20, §
1º).
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4.4. Conversão em Ação Civil Pública
A ação de improbidade administrativa é conceituada de forma a
diferenciá-la explicitamente da ação civil pública, havendo previsão
expressa de conversão da ação de improbidade administrativa nesta
última. (art. 17, §§ 16 e 17)

4.5. Dano relevante
Para atos de improbidade administrativa que atentam contra os
princípios da administração pública será exigida lesividade relevante
para que sejam passíveis de sanção. (art. 11, § 5º)

4.6. Dolo
A principal alteração trazida pela novel legislação é a extinção da
modalidade culposa de improbidade. “Consideram-se atos de improbidade
administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11
desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.” (g.n.)
Com efeito, só poderão ser punidos por improbidade administrativa
aqueles que tiverem "a vontade livre e consciente de alcançar o resultado
ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11, não bastando a voluntariedade do
agente". (art. 1º, §§ 1º e 2º)

4.7. Indicação política
Nos termos do art. 11, §5º, a mera nomeação ou indicação política
não é considerada passível de acusação de improbidade, a menos que se
verifique dolo com finalidade ilícita por parte do agente.
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4.8. Legitimidade privativa do Ministério Público
O novo texto legal atribui legitimidade privativa do Ministério
Público para a propositura da ação de improbidade (art. 17, caput).

4.9. Nepotismo
Foram inseridos como novos tipos de improbidade o nepotismo,
inclusive o cruzado. Nos termos do art. 11, XI, considera-se improbidade
nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau. Também incorre a autoridade ou o servidor
investido de cargo de direção, chefia ou assessoramento que nomear
parentes para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda
para função gratificada na administração pública direta e indireta em
qualquer dos Poderes de União, estados e municípios.

4.10. Partidos Políticos
Conforme disposição do art. 23-C, no caso dos partidos políticos e
suas fundações, as penalidades serão definidas pela Lei nº 9.096, de 19 de

setembro de 1995 (Lei dos Partidos Políticos), e não pela Lei de
Improbidade.

4.11. Petição inicial
A petição inicial deverá individualizar a conduta do réu e apontar os
elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência do ato
ímprobo e de sua autoria, além de ser instruída com as provas ou indícios
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suficientes da existência do ato de improbidade, sob pena do seu
indeferimento de ofício pelo magistrado e/ou condenação em litigância de
má-fé. (art. 17, I, II)

4.12. Prazo de inquérito
O prazo para condução do inquérito - que era de 180 dias - passa
para um ano, prorrogável por mais uma única vez por igual período (art.
23, § 2º)

4.13. Prescrição
Nos termos do art. 23, a ação para a aplicação das sanções
decorrentes da ação de improbidade administrativa prescreverá em oito
anos (prazo único), contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de
infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. (Antes o
prazo era de até cinco anos após o fim do mandato do acusado.
Destaque ainda para a introdução da prescrição intercorrente: “§
8º O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de
ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição
intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso,
entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo
previsto no § 5º deste artigo”

4.14. Promoção pessoal
Conforme disposição do art. 11, XII, será considerado improbidade
praticar, no âmbito da administração pública e com recursos públicos, ato
de publicidade visando promover enaltecimento do agente público e a
personalização de atos, programas, obras, serviços ou campanhas de
órgãos públicos.
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4.15. Regra de transição
Em razão da atribuição de legitimidade privativa do Ministério Público
para a propositura da ação de improbidade administrativa, foi criada a
possibilidade de transição das ações em curso ajuizadas pela Fazenda
Pública para aquele órgão, o qual terá um ano para manifestar interesse
em assumir as ações em curso. A não adoção desta providência acarretará
extinção sem resolução de mérito. (art. 3º, Lei nº 14.230/2021)

4.16. Responsabilização de terceiros
Com relação à responsabilização de terceiros por ato de
improbidade, definiu-se pela responsabilização daqueles que, mesmo não
sendo agentes públicos, tenham influência na prática ilícita, seja induzindo
ou concorrendo dolosamente para sua ocorrência. (art. 3º)

4.17. Rol taxativo
Com a nova redação dada ao art. 11, opera-se a conversão da lista
dos atos de improbidade de exemplificativa em taxativa no texto da lei
(art. 11, caput)

4.18. Sanções
O texto retira a previsão de pena mínima e majora o prazo máximo
de suspensão dos direitos políticos para 14 anos - hoje o máximo são 8
anos. Minora o valor máximo das multas aplicáveis em todos os casos,
além de conceder ao magistrado liberdade para estipular as penas. (art.
12, I, II, III).
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Nas condutas contra os princípios da administração pública, o
magistrado deverá considerar critérios objetivos que justifiquem a fixação
da pena. (art. 17-C, VII)
No caso de responsabilização das pessoas jurídicas, a punição
deverá levar em conta a função social da empresa e a manutenção dos
empregos gerados. (art. 12, §§ 3º e 4º)
Finalmente, a sanção da perda da função pública atinge só o vínculo
da mesma qualidade que o agente público ou político detinha com o poder
público na época do cometimento da infração e apenas excepcionalmente,
considerando-se as circunstâncias do caso e a gravidade da infração,
poderá se estender aos demais vínculos. (art. 12, § 1º)

4.19. Sequestro e Indisponibilidade dos bens
Houve a substituição da previsão da medida cautelar de sequestro
de bens pela indisponibilidade dos bens.
Nos termos da nova redação do art. 16, o pedido de
indisponibilidade de bens dos réus na ação por improbidade administrativa
poderá ser formulado em caráter antecedente ou incidente, visando
garantir a integral recomposição ao Erário, ou do acréscimo patrimonial
resultante de enriquecimento ilícito.
Necessária, para sua concessão, a demonstração de perigo de dano
irreparável ou risco ao resultado útil do processo e desde que o juiz se
convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição
inicial após a oitiva do réu em cinco dias. Tal medida poderá ser decretada
sem a oitiva prévia do réu sempre que o contraditório prévio possa
comprovadamente frustrar a efetividade da medida, ou que haja outras
circunstâncias que recomendam a proteção liminar, não podendo a
urgência ser presumida. (art. 16, §§ 3º e 4º)
Outro ponto relevante diz respeito à limitação do bloqueio direto das
contas bancárias dos réus, com preferência ao bloqueio prioritário de bens
de menor liquidez, como imóveis e automóveis (art. 16, §§ 11).

I VOLTAR AO SUMÁRIO I

P á g i n a | 30

Alterações na
Lei de Improbidade Administrativa Lei nº 8.429/1992
(Lei nº 14.230/2021)
4.20. Sócios e herdeiros
Os sócios, cotistas, diretores e colaboradores de pessoa jurídica de
direito privado não respondem por ato de improbidade a que venha ser
imputado à pessoa jurídica, salvo se, comprovadamente, houver
participação e benefícios diretos, hipótese em que responderão nos limites
das suas participações. (art. 3º, §1º)
O sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário ou se
enriquecer ilicitamente está sujeito apenas à obrigação de repará-lo até o
limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Já nas hipóteses
de fusão e incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à
obrigação da reparação integral do dano causado, até o limite do
patrimônio transferido. (art. 8º, parágrafo único)

4.21. Sucumbência
Em caso de improcedência na ação de improbidade, ressalvou-se a
condenação do Ministério Público para pagamento de honorários de
sucumbência em casos de comprovada má-fé. (art. 23-B, §2º)
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5.

Quadro Comparativo

Apresentamos um quadro comparativo entre os diplomas legais de
referência:

Lei nº 8.429/1992

Lei nº 14.230/2021
Art. 1º. A ementa da Lei nº 8.429, de 2
de junho de 1992, passa a vigorar com a
seguinte redação:

Ementa:
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

Ementa: Dispõe sobre as sanções
aplicáveis em virtude da prática de atos
de improbidade administrativa, de que
trata o § 4º do art. 37 da Constituição
Federal; e dá outras providências."

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte lei:
Art. 2º. A Lei nº 8.429, de 2 de junho de
1992, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais

CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais

Art. 1° 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 cinqüenta por cento do patrimônio
ou da receita anual, serão punidos na
forma desta lei.
Parágrafo único. Estão também sujeitos às
penalidades
desta
lei
os
atos
de
improbidade praticados contra o patrimônio
de entidade que receba subvenção,
benefício ou incentivo, fiscal ou creditício,
de órgão público bem como daquelas para
cuja criação ou custeio o erário haja
concorrido ou concorra com menos de
cinqüenta por cento do patrimônio ou da
receita anual, limitando-se, nestes casos, a
sanção patrimonial à repercussão do ilícito
sobre a contribuição dos cofres públicos.

Art. 1º O sistema de responsabilização por
atos
de
improbidade
administrativa
tutelará a probidade na organização do
Estado e no exercício de suas funções,
como forma de assegurar a integridade do
patrimônio público e social, nos termos
desta Lei.

Parágrafo único. (Revogado).

§ 1º Consideram-se atos de improbidade
administrativa
as
condutas
dolosas
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tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei,
ressalvados tipos previstos em leis
especiais.
§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e
consciente de alcançar o resultado ilícito
tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei,
não bastando a voluntariedade do agente.
§ 3º O mero exercício da função ou
desempenho de competências públicas,
sem comprovação de ato doloso com fim
ilícito, afasta a responsabilidade por ato
de improbidade administrativa.
§
4º
Aplicam-se
ao
sistema
da
improbidade disciplinado nesta Lei os
princípios
constitucionais
do
direito
administrativo sancionador.
§ 5º Os atos de improbidade violam a
probidade na organização do Estado e no
exercício de suas funções e a integridade
do patrimônio público e social dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, bem
como da administração direta e indireta,
no âmbito da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal.
§ 6º Estão sujeitos às sanções desta Lei
os atos de improbidade praticados contra
o patrimônio de entidade privada que
receba subvenção, benefício ou incentivo,
fiscal ou creditício, de entes públicos ou
governamentais, previstos no § 5º deste
artigo.
§ 7º Independentemente de integrar a
administração indireta, estão sujeitos às
sanções desta Lei os atos de improbidade
praticados
contra
o
patrimônio de
entidade privada para cuja criação ou
custeio o erário haja concorrido ou
concorra no seu patrimônio ou receita
atual, limitado o ressarcimento de
prejuízos, nesse caso, à repercussão do
ilícito sobre a contribuição dos cofres
públicos.
§ 8º Não configura improbidade a ação ou
omissão
decorrente
de
divergência
interpretativa
da
lei,
baseada
em
jurisprudência, ainda que não pacificada,
mesmo
que
não
venha
a
ser
posteriormente prevalecente nas decisões
dos órgãos de controle ou dos tribunais do
Poder Judiciário." (NR)
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Art. 2° Reputa-se agente público, para os
efeitos desta 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 nas entidades
mencionadas no artigo anterior.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei,
consideram-se agente público o agente
político, o servidor público e 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 nas entidades
referidas no art. 1º desta Lei.
Parágrafo único. No que se refere a
recursos de origem pública, sujeita-se às
sanções previstas nesta Lei o particular,
pessoa física ou jurídica, que celebra com
a
administração
pública
convênio,
contrato de repasse, contrato de gestão,
termo de parceria, termo de cooperação
ou ajuste administrativo equivalente."
(NR)

Art. 3° As disposições desta lei são
aplicáveis, no que couber, àquele que,
mesmo não sendo agente público, induza
ou concorra para a prática do ato de
improbidade ou dele se beneficie sob
qualquer forma direta ou indireta.

Art. 3º As disposições desta Lei são
aplicáveis, no que couber, àquele que,
mesmo não sendo agente público, induza
ou concorra dolosamente para a prática
do ato de improbidade.
§ 1º Os sócios, os cotistas, os diretores e
os colaboradores de pessoa jurídica de
direito privado não respondem pelo ato de
improbidade que venha a ser imputado à
pessoa
jurídica,
salvo
se,
comprovadamente, houver participação e
benefícios
diretos,
caso
em
que
responderão
nos
limites
da
sua
participação.
§ 2º As sanções desta Lei não se aplicarão
à pessoa jurídica, caso o ato de
improbidade administrativa seja também
sancionado
como
ato
lesivo
à
administração pública de que trata a Lei
nº 12.846, de 1º de agosto de 2013."
(NR)

Art. 4° Os agentes públicos de qualquer
nível ou hierarquia são obrigados a velar
pela estrita observância dos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade no trato dos assuntos que lhe
são afetos.
Art. 5° Ocorrendo lesão ao patrimônio
público por ação ou omissão, dolosa ou
culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á
o integral ressarcimento do dano.
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Art. 6° No caso de enriquecimento ilícito,
perderá o agente público ou terceiro
beneficiário os bens ou valores acrescidos
ao seu patrimônio.
Art. 7° Quando o ato de improbidade
causar lesão ao patrimônio público ou
ensejar enriquecimento ilícito, caberá a
autoridade administrativa responsável pelo
inquérito representar ao Ministério Público,
para a indisponibilidade dos bens do
indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que
se refere o caput deste artigo recairá sobre
bens
que
assegurem
o
integral
ressarcimento do dano, ou sobre o
acréscimo
patrimonial
resultante
do
enriquecimento ilícito.
Art. 8° O sucessor daquele que causar
lesão ao patrimônio público ou se
enriquecer ilicitamente está sujeito às
cominações desta lei até o limite do valor
da herança.

Lei nº 14.230/2021
Art. 6°. Revogado.

Art. 7º Se houver indícios de ato de
improbidade, a autoridade que conhecer
dos fatos representará ao Ministério
Público competente, para as providências
necessárias.
Parágrafo único. (Revogado).” (NR)

Art. 8º O sucessor ou o herdeiro daquele
que causar dano ao erário ou que se
enriquecer ilicitamente estão sujeitos
apenas à obrigação de repará-lo até o
limite do valor da herança ou do
patrimônio transferido." (NR)
Art. 8º-A A responsabilidade sucessória de
que trata o art. 8º desta Lei aplica-se
também
na
hipótese
de
alteração
contratual,
de
transformação,
de
incorporação, de fusão ou de cisão
societária.
Parágrafo único. Nas hipóteses de fusão e
de incorporação, a responsabilidade da
sucessora será restrita à obrigação de
reparação integral do dano causado, até o
limite do patrimônio transferido, não lhe
sendo aplicáveis as demais sanções
previstas nesta Lei decorrentes de atos e
de fatos ocorridos antes da data da fusão
ou da incorporação, exceto no caso de
simulação ou de evidente intuito de
fraude, devidamente comprovados.

CAPÍTULO II
Dos Atos de Improbidade
Administrativa

CAPÍTULO II
Dos Atos de Improbidade
Administrativa

Seção I
Dos Atos de Improbidade Administrativa
que Importam Enriquecimento Ilícito

Seção I
Dos Atos de Improbidade Administrativa
que Importam Enriquecimento Ilícito

Art. 9° Constitui ato de improbidade
administrativa importando enriquecimento
ilícito auferir qualquer tipo de vantagem
patrimonial indevida em razão do exercício
de cargo, mandato, função, emprego ou

Art. 9º Constitui ato de improbidade
administrativa
importando
em
enriquecimento ilícito auferir, mediante a
prática de ato doloso, qualquer tipo de
vantagem patrimonial indevida em razão
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atividade nas entidades mencionadas no
art. 1° desta lei, e notadamente:

do exercício de cargo, de mandato, de
função, de emprego ou de atividade nas
entidades referidas no art. 1º desta Lei, e
notadamente:

I - receber, para si ou para outrem,
dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou
qualquer outra vantagem econômica, direta
ou indireta, a título de comissão,
percentagem, gratificação ou presente de
quem tenha interesse, direto ou indireto,
que possa ser atingido ou amparado por
ação ou omissão decorrente das atribuições
do agente público;
II - perceber vantagem econômica, direta
ou indireta, para facilitar a aquisição,
permuta ou locação de bem móvel ou
imóvel, ou a contratação de serviços pelas
entidades referidas no art. 1° por preço
superior ao valor de mercado;
III - perceber vantagem econômica, direta
ou indireta, para facilitar a alienação,
permuta ou locação de bem público ou o
fornecimento de serviço por ente estatal
por preço inferior ao valor de mercado;
IV - utilizar, em obra ou serviço particular,
veículos, máquinas, equipamentos ou
material
de
qualquer
natureza,
de
propriedade ou à disposição de qualquer
das entidades mencionadas no art. 1°
desta lei, bem como o trabalho de
servidores
públicos,
empregados
ou
terceiros contratados por essas entidades;
V - receber vantagem econômica de
qualquer natureza, direta ou indireta, para
tolerar a exploração ou a prática de jogos
de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de
contrabando, de usura ou de qualquer
outra atividade ilícita, ou aceitar promessa
de tal vantagem;
VI - receber vantagem econômica de
qualquer natureza, direta ou indireta, para
fazer declaração falsa sobre medição ou
avaliação em obras públicas ou qualquer
outro serviço, ou sobre quantidade, peso,
medida, qualidade ou característica de
mercadorias ou bens fornecidos a qualquer
das entidades mencionadas no art. 1º
desta lei;
VII - adquirir, para si ou para outrem, no
exercício de mandato, cargo, emprego ou
função pública, bens de qualquer natureza
cujo valor seja desproporcional à evolução
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IV - utilizar, em obra ou serviço particular,
qualquer bem móvel, de propriedade ou à
disposição de qualquer das entidades
referidas no art. 1º desta Lei, bem como o
trabalho de servidores, de empregados ou
de terceiros contratados por essas
entidades;

VI - receber vantagem econômica de
qualquer natureza, direta ou indireta, para
fazer declaração falsa sobre qualquer
dado técnico que envolva obras públicas
ou qualquer outro serviço ou sobre
quantidade, peso, medida, qualidade ou
característica de mercadorias ou bens
fornecidos a qualquer das entidades
referidas no art. 1º desta Lei;
VII - adquirir, para si ou para outrem, no
exercício de mandato, de cargo, de
emprego ou de função pública, e em razão
deles, bens de qualquer natureza,
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do patrimônio
público;

ou

à

renda

do

Lei nº 14.230/2021
agente

decorrentes
dos
atos
descritos
no caput deste artigo, cujo valor seja
desproporcional à evolução do patrimônio
ou à renda do agente público, assegurada
a demonstração pelo agente da licitude da
origem dessa evolução;

VIII - aceitar emprego, comissão ou
exercer atividade de consultoria ou
assessoramento para pessoa física ou
jurídica que tenha interesse suscetível de
ser atingido ou amparado por ação ou
omissão decorrente das atribuições do
agente público, durante a atividade;
IX - perceber vantagem econômica para
intermediar a liberação ou aplicação de
verba pública de qualquer natureza;
X - receber vantagem econômica de
qualquer natureza, direta ou indiretamente,
para omitir ato de ofício, providência ou
declaração a que esteja obrigado;
XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu
patrimônio bens, rendas, verbas ou valores
integrantes do acervo patrimonial das
entidades mencionadas no art. 1° desta lei;
XII - usar, em proveito próprio, bens,
rendas, verbas ou valores integrantes do
acervo
patrimonial
das
entidades
mencionadas no art. 1° desta lei.
Seção II
Dos Atos de Improbidade Administrativa
que Causam Prejuízo ao Erário

Seção II
Dos Atos de Improbidade Administrativa
que Causam Prejuízo ao Erário

Art. 10. Constitui ato de improbidade
administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão, dolosa ou
culposa, que enseje perda patrimonial,
desvio, apropriação, malbaratamento ou
dilapidação dos bens ou haveres das
entidades referidas no art. 1º desta lei, e
notadamente:

Art. 10. Constitui ato de improbidade
administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão dolosa, que
enseje, efetiva e comprovadamente,
perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens
ou haveres das entidades referidas no art.
1º desta Lei, e notadamente:

I - facilitar ou concorrer por qualquer forma
para
a
incorporação
ao
patrimônio
particular, de pessoa física ou jurídica, de
bens,
rendas,
verbas
ou
valores
integrantes do acervo patrimonial das
entidades mencionadas no art. 1º desta lei;

I - facilitar ou concorrer, por qualquer
forma, para a indevida incorporação ao
patrimônio particular, de pessoa física ou
jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou
de
valores
integrantes
do
acervo
patrimonial das entidades referidas no art.
1º desta Lei;

II - permitir ou concorrer para que pessoa
física ou jurídica privada utilize bens,
rendas, verbas ou valores integrantes do
acervo
patrimonial
das
entidades
mencionadas no art. 1º desta lei, sem a
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observância das formalidades legais ou
regulamentares aplicáveis à espécie;
III - doar à pessoa física ou jurídica bem
como ao ente despersonalizado, ainda que
de fins educativos ou assistências, bens,
rendas, verbas ou valores do patrimônio de
qualquer das entidades mencionadas no
art. 1º desta lei, sem observância das
formalidades legais e regulamentares
aplicáveis à espécie;
IV - permitir ou facilitar a alienação,
permuta ou locação de bem integrante do
patrimônio de qualquer das entidades
referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a
prestação de serviço por parte delas, por
preço inferior ao de mercado;
V - permitir ou facilitar a aquisição,
permuta ou locação de bem ou serviço por
preço superior ao de mercado;
VI - realizar operação financeira sem
observância
das
normas
legais
e
regulamentares
ou
aceitar
garantia
insuficiente ou inidônea;
VII - conceder benefício administrativo ou
fiscal sem a observância das formalidades
legais ou regulamentares aplicáveis à
espécie;
VIII - frustrar a licitude de processo
licitatório ou de processo seletivo para
celebração de parcerias com entidades sem
fins
lucrativos,
ou
dispensá-los
indevidamente; (Redação dada pela Lei nº
13.019, de 2014)

VIII - frustrar a licitude de processo
licitatório ou de processo seletivo para
celebração de parcerias com entidades
sem fins lucrativos, ou dispensá-los
indevidamente,
acarretando
perda
patrimonial efetiva;

IX - ordenar ou permitir a realização de
despesas não autorizadas em lei ou
regulamento;
X - agir negligentemente na arrecadação
de tributo ou renda, bem como no que diz
respeito à conservação do patrimônio
público;

X - agir ilicitamente na arrecadação de
tributo ou de renda, bem como no que diz
respeito à conservação do patrimônio
público;

XI - liberar verba pública sem a estrita
observância das normas pertinentes ou
influir de qualquer forma para a sua
aplicação irregular;
XII - permitir, facilitar ou concorrer para
que terceiro se enriqueça ilicitamente;
XIII - permitir que se utilize, em obra ou
serviço particular, veículos, máquinas,
equipamentos ou material de qualquer
natureza, de propriedade ou à disposição
de qualquer das entidades mencionadas no
art. 1° desta lei, bem como o trabalho de
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servidor público, empregados ou terceiros
contratados por essas entidades.
XIV
–
celebrar
contrato
ou
outro
instrumento que tenha por objeto a
prestação de serviços públicos por meio da
gestão
associada
sem
observar
as
formalidades previstas na lei; (Incluído pela
Lei nº 11.107, de 2005)
XV – celebrar contrato de rateio de
consórcio público sem suficiente e prévia
dotação orçamentária, ou sem observar as
formalidades previstas na lei. (Incluído pela
Lei nº 11.107, de 2005)
XVI - facilitar ou concorrer, por qualquer
forma, para a incorporação, ao patrimônio
particular de pessoa física ou jurídica, de
bens, rendas, verbas ou valores públicos
transferidos pela administração pública a
entidades privadas mediante celebração de
parcerias,
sem
a
observância
das
formalidades legais ou regulamentares
aplicáveis à espécie; (Incluído pela Lei nº
13.019, de 2014)
XVII - permitir ou concorrer para que
pessoa física ou jurídica privada utilize
bens, rendas, verbas ou valores públicos
transferidos pela administração pública a
entidade privada mediante celebração de
parcerias,
sem
a
observância
das
formalidades legais ou regulamentares
aplicáveis à espécie;(Incluído pela Lei nº
13.019, de 2014)
XVIII - celebrar parcerias da administração
pública com entidades privadas sem a
observância das formalidades legais ou
regulamentares
aplicáveis
à
espécie;
(Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)
XIX - agir negligentemente na celebração,
fiscalização e análise das prestações de
contas
de
parcerias
firmadas
pela
administração
pública
com
entidades
privadas; (Incluído pela Lei nº 13.019, de
2014, com a redação dada pela Lei nº
13.204, de 2015)
XX - liberar recursos de parcerias firmadas
pela administração pública com entidades
privadas sem a estrita observância das
normas pertinentes ou influir de qualquer
forma para a sua aplicação irregular.
(Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014, com
a redação dada pela Lei nº 13.204, de
2015)
XXI - liberar recursos de parcerias firmadas
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XIX - agir para a configuração de ilícito na
celebração, na fiscalização e na análise
das prestações de contas de parcerias
firmadas pela administração pública com
entidades privadas;

XXI – (revogado);
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pela administração pública com entidades
privadas sem a estrita observância das
normas pertinentes ou influir de qualquer
forma para a sua aplicação irregular.
(Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)
XXII - conceder, aplicar ou manter
benefício financeiro ou tributário contrário
ao que dispõem o caput e o § 1º do art.
8º-A da Lei Complementar nº 116, de 31
de julho de 2003.
§ 1º Nos casos em que a inobservância de
formalidades legais ou regulamentares
não implicar perda patrimonial efetiva,
não ocorrerá imposição de ressarcimento,
vedado o enriquecimento sem causa das
entidades referidas no art. 1º desta Lei.
§ 2º A mera perda patrimonial decorrente
da atividade econômica não acarretará
improbidade administrativa, salvo se
comprovado ato doloso praticado com
essa finalidade." (NR)
Seção II-A
(Incluído pela Lei Complementar nº 157, de
2016) (Produção de efeito)
Dos Atos de Improbidade Administrativa
Decorrentes de Concessão ou Aplicação
Indevida de Benefício Financeiro ou
Tributário
Art. 10-A. Constitui ato de improbidade
administrativa qualquer ação ou omissão
para conceder, aplicar ou manter benefício
financeiro ou tributário contrário ao que
dispõem o caput e o § 1º do art. 8º-A da
Lei Complementar nº 116, de 31 de julho
de 2003. (Incluído pela Lei Complementar
nº 157, de 2016) (Produção de efeito)
Seção III
Dos Atos de Improbidade Administrativa
que Atentam Contra os Princípios da
Administração Pública

Seção II-A. Revogado.

Art. 11. 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:

Art. 11. Constitui ato de improbidade
administrativa que atenta contra os
princípios da administração pública a ação
ou omissão dolosa que viole os deveres de
honestidade, de imparcialidade e de
legalidade, caracterizada por uma das
seguintes condutas:

I - praticar ato visando fim proibido em lei
ou regulamento ou diverso daquele
previsto, na regra de competência;

I – (revogado);
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II - retardar ou deixar de praticar,
indevidamente, ato de ofício;
III - revelar fato ou circunstância de que
tem ciência em razão das atribuições e que
deva permanecer em segredo;

II – (revogado);

IV - negar publicidade aos atos oficiais;

IV - negar publicidade aos atos oficiais,
exceto
em
razão
de
sua
imprescindibilidade para a segurança da
sociedade e do Estado ou de outras
hipóteses instituídas em lei;

V - frustrar a licitude de concurso público;

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o
caráter concorrencial de concurso público,
de chamamento ou de procedimento
licitatório, com vistas à obtenção de
benefício próprio, direto ou indireto, ou de
terceiros;

VI - deixar de prestar contas quando esteja
obrigado a fazê-lo;

VI - deixar de prestar contas quando
esteja obrigado a fazê-lo, desde que
disponha das condições para isso, com
vistas a ocultar irregularidades;

VII - revelar ou permitir que chegue ao
conhecimento de terceiro, antes da
respectiva divulgação oficial, teor de
medida política ou econômica capaz de
afetar o preço de mercadoria, bem ou
serviço
VIII - descumprir as normas relativas à
celebração, fiscalização e aprovação de
contas
de
parcerias
firmadas
pela
administração
pública
com
entidades
privadas (Redação dada pela Lei nº 13.019,
de 2014)
IX - deixar de cumprir a exigência de
requisitos de acessibilidade previstos na
legislação.(Incluído pela Lei nº 13.146, de
2015)
X - transferir recurso a entidade privada,
em razão da prestação de serviços na área
de saúde sem a prévia celebração de
contrato,
convênio
ou
instrumento
congênere, nos termos do parágrafo único
do art. 24 da Lei nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990. (Incluído pela Lei nº
13.650, de 2018)

III - revelar fato ou circunstância de que
tem ciência em razão das atribuições e
que deva permanecer em segredo,
propiciando
beneficiamento
por
informação privilegiada ou colocando em
risco a segurança da sociedade e do
Estado;

IX – (revogado);

X – (revogado);

XI - nomear cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive,
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da autoridade nomeante ou de servidor da
mesma pessoa jurídica investido em cargo
de direção, chefia ou assessoramento,
para o exercício de cargo em comissão ou
de confiança ou, ainda, de função
gratificada na administração pública direta
e indireta em qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, compreendido o ajuste
mediante designações recíprocas;
XII - praticar, no âmbito da administração
pública e com recursos do erário, ato de
publicidade que contrarie o disposto no §
1º do art. 37 da Constituição Federal, de
forma
a
promover
inequívoco
enaltecimento do agente público e
personalização de atos, de programas, de
obras, de serviços ou de campanhas dos
órgãos públicos.
§ 1º Nos termos da Convenção das
Nações Unidas contra a Corrupção,
promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31
de janeiro de 2006, somente haverá
improbidade administrativa, na aplicação
deste artigo, quando for comprovado na
conduta funcional do agente público o fim
de obter proveito ou benefício indevido
para si ou para outra pessoa ou entidade.
§ 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste
artigo a quaisquer atos de improbidade
administrativa tipificados nesta Lei e em
leis especiais e a quaisquer outros tipos
especiais de improbidade administrativa
instituídos por lei.
§ 3º O enquadramento de conduta
funcional na categoria de que trata este
artigo pressupõe a demonstração objetiva
da prática de ilegalidade no exercício da
função pública, com a indicação das
normas
constitucionais,
legais
ou
infralegais violadas.
§ 4º Os atos de improbidade de que trata
este artigo exigem lesividade relevante ao
bem
jurídico
tutelado
para
serem
passíveis de sancionamento e independem
do reconhecimento da produção de danos
ao erário e de enriquecimento ilícito dos
agentes públicos.
§ 5º Não se configurará improbidade a
mera nomeação ou indicação política por
parte dos detentores de mandatos

I VOLTAR AO SUMÁRIO I

P á g i n a | 42

Alterações na
Lei de Improbidade Administrativa Lei nº 8.429/1992
(Lei nº 14.230/2021)
Lei nº 8.429/1992

Lei nº 14.230/2021
eletivos, sendo necessária a aferição de
dolo com finalidade ilícita por parte do
agente." (NR)

CAPÍTULO III

CAPÍTULO III

Das Penas

Das Penas

Art. 12. Independentemente das sanções
penais, civis e administrativas previstas na
legislação específica, está o responsável
pelo ato de improbidade sujeito às
seguintes cominações, que podem ser
aplicadas isolada ou cumulativamente, de
acordo com a gravidade do fato: (Redação
dada pela Lei nº 12.120, de 2009).

Art.
12.
Independentemente
do
ressarcimento
integral
do
dano
patrimonial, se efetivo, e das sanções
penais comuns e de responsabilidade,
civis e administrativas previstas na
legislação específica, está o responsável
pelo ato de improbidade sujeito às
seguintes cominações, que podem ser
aplicadas isolada ou cumulativamente, de
acordo com a gravidade do fato:

I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens
ou valores acrescidos ilicitamente ao
patrimônio, ressarcimento integral do
dano, quando houver, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de
oito a dez anos, pagamento de multa civil
de até três vezes o valor do acréscimo
patrimonial 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 dez anos;

I - na hipótese do art. 9º desta Lei, perda
dos
bens
ou
valores
acrescidos
ilicitamente ao patrimônio, perda da
função pública, suspensão dos direitos
políticos
até
14
(catorze)
anos,
pagamento de multa civil equivalente ao
valor do acréscimo patrimonial e proibição
de contratar com o poder público ou de
receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda
que por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo prazo não
superior a 14 (catorze) anos;

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento
integral do dano, perda dos bens ou
valores
acrescidos
ilicitamente
ao
patrimônio, se concorrer esta circunstância,
perda da função pública, suspensão dos
direitos políticos de cinco a oito anos,
pagamento de multa civil de até duas
vezes o valor do dano 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
cinco anos;

II - na hipótese do art. 10 desta Lei,
perda dos bens ou valores acrescidos
ilicitamente ao patrimônio, se concorrer
esta circunstância, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos
até 12 (doze) anos, pagamento de multa
civil equivalente ao valor do dano e
proibição de contratar com o poder
público ou de receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo não superior a 12
(doze) anos;

III - na hipótese do art. 11, 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,

III - na hipótese do art. 11 desta Lei,
pagamento de multa civil de até 24 (vinte
e quatro) vezes o valor da remuneração
percebida pelo agente e proibição de
contratar com o poder público ou de
receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda
que por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo prazo não
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ainda que por intermédio de pessoa jurídica
da qual seja sócio majoritário, pelo prazo
de três anos.
IV - na hipótese prevista no art. 10-A,
perda da função pública, suspensão dos
direitos políticos de 5 (cinco) a 8 (oito)
anos e multa civil de até 3 (três) vezes o
valor do benefício financeiro ou tributário
concedido. (Incluído pela Lei Complementar
nº 157, de 2016)
Parágrafo único. Na fixação das penas
previstas nesta lei o juiz levará em conta a
extensão do dano causado, assim como o
proveito patrimonial obtido pelo agente.

Lei nº 14.230/2021
superior a 4 (quatro) anos;
IV – revogado.

Parágrafo único. (Revogado).

§ 1º A sanção de perda da função pública,
nas hipóteses dos incisos I e II
do caput deste artigo, atinge apenas o
vínculo de mesma qualidade e natureza
que o agente público ou político detinha
com o poder público na época do
cometimento da infração, podendo o
magistrado, na hipótese do inciso I
do caput deste artigo, e em caráter
excepcional,
estendê-la
aos
demais
vínculos, consideradas as circunstâncias
do caso e a gravidade da infração.
§ 2º A multa pode ser aumentada até o
dobro, se o juiz considerar que, em
virtude da situação econômica do réu, o
valor calculado na forma dos incisos I, II e
III do caput deste artigo é ineficaz para
reprovação e prevenção do ato de
improbidade.
§ 3º Na responsabilização da pessoa
jurídica, deverão ser considerados os
efeitos econômicos e sociais das sanções,
de modo a viabilizar a manutenção de
suas atividades.
§ 4º Em caráter excepcional e por motivos
relevantes devidamente justificados, a
sanção de proibição de contratação com o
poder público pode extrapolar o ente
público lesado pelo ato de improbidade,
observados os impactos econômicos e
sociais das sanções, de forma a preservar
a função social da pessoa jurídica,
conforme disposto no § 3º deste artigo.
§ 5º No caso de atos de menor ofensa aos
bens jurídicos tutelados por esta Lei, a
sanção limitar-se-á à aplicação de multa,
sem prejuízo do ressarcimento do dano e
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da perda dos valores obtidos, quando for
o caso, nos termos do caput deste artigo.
§ 6º Se ocorrer lesão ao patrimônio
público, a reparação do dano a que se
refere esta Lei deverá deduzir o
ressarcimento ocorrido nas instâncias
criminal, civil e administrativa que tiver
por objeto os mesmos fatos.
§ 7º As sanções aplicadas a pessoas
jurídicas com base nesta Lei e na Lei nº
12.846, de 1º de agosto de 2013, deverão
observar o princípio constitucional do non
bis in idem.
§ 8º A sanção de proibição de contratação
com o poder público deverá constar do
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas
e Suspensas (CEIS) de que trata a Lei nº
12.846, de 1º de agosto de 2013,
observadas
as
limitações
territoriais
contidas em decisão judicial, conforme
disposto no § 4º deste artigo.
§ 9º As sanções previstas neste artigo
somente poderão ser executadas após o
trânsito
em
julgado
da
sentença
condenatória.
§ 10. Para efeitos de contagem do prazo
da sanção de suspensão dos direitos
políticos, computar-se-á retroativamente
o intervalo de tempo entre a decisão
colegiada e o trânsito em julgado da
sentença condenatória." (NR)

CAPÍTULO IV
Da Declaração de Bens

CAPÍTULO IV
Da Declaração de Bens

Art. 13. A posse e o exercício de agente
público ficam condicionados à apresentação
de declaração dos bens e valores que
compõem o seu patrimônio privado, a fim
de ser arquivada no serviço de pessoal
competente. (Regulamento) (Regulamento)

Art. 13. A posse e o exercício de agente
público
ficam
condicionados
à
apresentação de declaração de imposto de
renda e proventos de qualquer natureza,
que tenha sido apresentada à Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil, a
fim de ser arquivada no serviço de pessoal
competente.

§ 1° A declaração compreenderá imóveis,
móveis, semoventes, dinheiro, títulos,
ações, e qualquer outra espécie de bens e
valores patrimoniais, localizado no País ou
no exterior, e, quando for o caso,
abrangerá os bens e valores patrimoniais
do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de
outras
pessoas
que
vivam
sob
a

§ 1º (Revogado).
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dependência econômica do declarante,
excluídos apenas os objetos e utensílios de
uso doméstico.
§ 2º A declaração de bens será anualmente
atualizada e na data em que o agente
público deixar o exercício do mandato,
cargo, emprego ou função.

Lei nº 14.230/2021

§ 2º A declaração de bens a que se refere
o caput deste artigo será atualizada
anualmente e na data em que o agente
público deixar o exercício do mandato, do
cargo, do emprego ou da função.

§ 3º Será punido com a pena de demissão,
a bem do serviço público, sem prejuízo de
outras sanções cabíveis, o agente público
que se recusar a prestar declaração dos
bens, dentro do prazo determinado, ou que
a prestar falsa.

§ 3º Será apenado com a pena de
demissão, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, o agente público que se recusar
a prestar a declaração dos bens a que se
refere o caput deste artigo dentro do
prazo determinado ou que prestar
declaração falsa.

§ 4º O declarante, a seu critério, poderá
entregar cópia da declaração anual de bens
apresentada à Delegacia da Receita Federal
na conformidade da legislação do Imposto
sobre a Renda e proventos de qualquer
natureza, com as necessárias atualizações,
para suprir a exigência contida no caput e
no § 2° deste artigo .
CAPÍTULO V
Do Procedimento Administrativo e do
Processo Judicial

§ 4º (Revogado).” (NR)

Art.
14.
Qualquer
pessoa
poderá
representar à autoridade administrativa
competente para que seja instaurada
investigação destinada a apurar a prática
de ato de improbidade.
§ 1º 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.
§ 2º 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.
§
3º
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
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CAPÍTULO V
Do Procedimento Administrativo e do
Processo Judicial

§
3º
Atendidos
os
requisitos
da
representação, a autoridade determinará
a imediata apuração dos fatos, observada
a legislação que regula o processo
administrativo disciplinar aplicável ao
agente." (NR)
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regulamentos disciplinares.
Art. 15. 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.
Parágrafo único. O Ministério Público ou
Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a
requerimento, designar representante para
acompanhar
o
procedimento
administrativo.
Art. 16. 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 seqüestro dos
bens do agente ou terceiro que tenha
enriquecido ilicitamente ou causado dano
ao patrimônio público.
§ 1º O pedido de seqüestro será
processado de acordo com o disposto
nos arts. 822 e 825 do Código de Processo
Civil.

Lei nº 14.230/2021

Art. 16. Na ação por improbidade
administrativa poderá ser formulado, em
caráter antecedente ou incidente, pedido
de indisponibilidade de bens dos réus, a
fim de garantir a integral recomposição do
erário ou do acréscimo patrimonial
resultante de enriquecimento ilícito.
§ 1º (Revogado).

§ 1º-A O pedido de indisponibilidade de
bens a que se refere o caput deste artigo
poderá ser formulado independentemente
da representação de que trata o art. 7º
desta Lei.
§ 2° Quando for o caso, o pedido incluirá a
investigação, o exame e o bloqueio de
bens, contas bancárias e aplicações
financeiras mantidas pelo indiciado no
exterior, nos termos da lei e dos tratados
internacionais.

§ 2º Quando for o caso, o pedido de
indisponibilidade de bens a que se refere
o caput deste
artigo
incluirá
a
investigação, o exame e o bloqueio de
bens, contas bancárias e aplicações
financeiras mantidas pelo indiciado no
exterior, nos termos da lei e dos tratados
internacionais.
§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens
a que se refere o caput deste artigo
apenas
será
deferido
mediante
a
demonstração no caso concreto de perigo
de dano irreparável ou de risco ao
resultado útil do processo, desde que o
juiz se convença da probabilidade da
ocorrência dos atos descritos na petição
inicial com fundamento nos respectivos
elementos de instrução, após a oitiva do
réu em 5 (cinco) dias.
§ 4º A indisponibilidade de bens poderá
ser decretada sem a oitiva prévia do réu,
sempre que o contraditório prévio puder
comprovadamente frustrar a efetividade
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da
medida
ou
houver
outras
circunstâncias
que
recomendem
a
proteção liminar, não podendo a urgência
ser presumida.
§ 5º Se houver mais de um réu na ação, a
somatória
dos
valores
declarados
indisponíveis não poderá superar o
montante indicado na petição inicial como
dano ao erário ou como enriquecimento
ilícito.
§ 6º O valor da indisponibilidade
considerará a estimativa de dano indicada
na petição inicial, permitida a sua
substituição por caução idônea, por fiança
bancária ou por seguro-garantia judicial, a
requerimento do réu, bem como a sua
readequação durante a instrução do
processo.
§ 7º A indisponibilidade de bens de
terceiro dependerá da demonstração da
sua efetiva concorrência para os atos
ilícitos apurados ou, quando se tratar de
pessoa jurídica, da instauração de
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica, a ser processado
na forma da lei processual.
§ 8º Aplica-se à indisponibilidade de bens
regida por esta Lei, no que for cabível, o
regime da tutela provisória de urgência
da Lei nº 13.105, de 16 de março de
2015 (Código de Processo Civil).
§ 9º Da decisão que deferir ou indeferir a
medida relativa à indisponibilidade de
bens caberá agravo de instrumento, nos
termos da Lei nº 13.105, de 16 de março
de 2015 (Código de Processo Civil).
§ 10. A indisponibilidade recairá sobre
bens que assegurem exclusivamente o
integral ressarcimento do dano ao erário,
sem incidir sobre os valores a serem
eventualmente aplicados a título de multa
civil ou sobre acréscimo patrimonial
decorrente de atividade lícita.
§ 11. A ordem de indisponibilidade de
bens deverá priorizar veículos de via
terrestre, bens imóveis, bens móveis em
geral, semoventes, navios e aeronaves,
ações e quotas de sociedades simples e
empresárias, pedras e metais preciosos e,
apenas na inexistência desses, o bloqueio
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de contas bancárias, de forma a garantir a
subsistência do acusado e a manutenção
da atividade empresária ao longo do
processo.
§ 12. O juiz, ao apreciar o pedido de
indisponibilidade de bens do réu a que se
refere o caput deste artigo, observará os
efeitos práticos da decisão, vedada a
adoção de medida capaz de acarretar
prejuízo à prestação de serviços públicos.
§ 13. É vedada a decretação de
indisponibilidade da quantia de até 40
(quarenta) salários mínimos depositados
em caderneta de poupança, em outras
aplicações financeiras ou em contacorrente.
§ 14. É vedada a decretação de
indisponibilidade do bem de família do
réu, salvo se comprovado que o imóvel
seja fruto de vantagem patrimonial
indevida, conforme descrito no art. 9º
desta Lei. (NR)

Art. 17. 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.

Art. 17. A ação para a aplicação das
sanções de que trata esta Lei será
proposta pelo Ministério Público e seguirá
o procedimento comum previsto na Lei nº
13.105, de 16 de março de 2015 (Código
de Processo Civil), salvo o disposto nesta
Lei.

§ 1º As ações de que trata este artigo
admitem a celebração de acordo de não
persecução cível, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de
2019)
§ 2º A Fazenda Pública, quando for o caso,
promoverá
as
ações
necessárias
à
complementação do ressarcimento do
patrimônio público.
§ 3o No caso de a ação principal ter sido
proposta pelo Ministério Público, aplica-se,
no que couber, o disposto no § 3o do art. 6o
da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965.
(Redação dada pela Lei nº 9.366, de 1996)
§ 4º O Ministério Público, se não intervir no
processo
como
parte,
atuará
obrigatoriamente, como fiscal da lei, sob
pena de nulidade.

§ 1º (Revogado)

§ 2º (Revogado)

§ 3º (Revogado)

§ 4º (Revogado).

§ 4º-A A ação a que se refere
o caput deste artigo deverá ser proposta
perante o foro do local onde ocorrer o
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dano ou da pessoa jurídica prejudicada.

§ 5º A propositura da ação prevenirá a
jurisdição do juízo para todas as ações
posteriormente intentadas que possuam a
mesma causa de pedir ou o mesmo objeto.
(Incluído pela Medida provisória nº 2.18035, de 2001)

§ 5º A propositura da ação a que se refere
o caput deste
artigo
prevenirá
a
competência do juízo para todas as ações
posteriormente intentadas que possuam a
mesma causa de pedir ou o mesmo
objeto.

§ 6º A ação será instruída com documentos
ou justificação que contenham indícios
suficientes da existência do ato de
improbidade ou com razões fundamentadas
da impossibilidade de apresentação de
qualquer dessas provas, observada a
legislação vigente, inclusive as disposições
inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de
Processo Civil (Incluído pela Medida
Provisória nº 2.225-45, de 2001)

§ 6º A
seguinte:

petição

inicial

observará

o

I - deverá individualizar a conduta do réu
e apontar os elementos probatórios
mínimos que demonstrem a ocorrência
das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 desta
Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade
devidamente fundamentada;
II - será instruída com documentos ou
justificação
que
contenham
indícios
suficientes da veracidade dos fatos e do
dolo
imputado
ou
com
razões
fundamentadas da impossibilidade de
apresentação de qualquer dessas provas,
observada a legislação vigente, inclusive
as disposições constantes dos arts. 77 e
80 da Lei nº 13.105, de 16 de março de
2015 (Código de Processo Civil).
§ 6º-A O Ministério Público poderá
requerer as tutelas provisórias adequadas
e necessárias, nos termos dos arts. 294 a
310 da Lei nº 13.105, de 16 de março de
2015 (Código de Processo Civil).
§ 6º-B A petição inicial será rejeitada nos
casos do art. 330 da Lei nº 13.105, de 16
de março de 2015 (Código de Processo
Civil), bem como quando não preenchidos
os requisitos a que se referem os incisos I
e II do § 6º deste artigo, ou ainda quando
manifestamente inexistente o ato de
improbidade imputado.
§ 7º 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
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instruída com documentos e justificações,
dentro do prazo de quinze dias. (Incluído
pela Medida Provisória nº 2.225-45, de
2001)
§ 8o Recebida a manifestação, o juiz, no
prazo
de
trinta
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. (Incluído pela
Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)
§ 9o Recebida a petição inicial, será o réu
citado
para
apresentar
contestação.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.22545, de 2001)

dias, iniciado o prazo na forma do art. 231
da Lei nº 13.105, de 16 de março de
2015 (Código de Processo Civil).
§ 8º (Revogado).

§ 9º (Revogado).

§ 9º-A Da decisão que rejeitar questões
preliminares suscitadas pelo réu em sua
contestação
caberá
agravo
de
instrumento.
§ 10. Da decisão que receber a petição
inicial, caberá agravo de instrumento.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.22545, de 2001)
§ 10-A. 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
(noventa) dias. (Incluído pela Lei nº
13.964, de 2019)

§ 10. (Revogado).

§ 10-B. Oferecida a contestação e, se for
o caso, ouvido o autor, o juiz:
I - procederá ao julgamento conforme o
estado do processo, observada a eventual
inexistência
manifesta
do
ato
de
improbidade;
II - poderá desmembrar o litisconsórcio,
com vistas a otimizar a instrução
processual.
§ 10-C. Após a réplica do Ministério
Público, o juiz proferirá decisão na qual
indicará com precisão a tipificação do ato
de improbidade administrativa imputável
ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato
principal e a capitulação legal apresentada
pelo autor.
§ 10-D. Para cada ato de improbidade
administrativa, deverá necessariamente
ser indicado apenas um tipo dentre
aqueles previstos nos arts. 9º, 10 e 11
desta Lei.

I VOLTAR AO SUMÁRIO I

P á g i n a | 51

Alterações na
Lei de Improbidade Administrativa Lei nº 8.429/1992
(Lei nº 14.230/2021)
Lei nº 8.429/1992

Lei nº 14.230/2021
§ 10-E. Proferida a decisão referida no §
10-C deste artigo, as partes serão
intimadas a especificar as provas que
pretendem produzir.
§ 10-F. Será nula a decisão de mérito
total ou parcial da ação de improbidade
administrativa que:
I - condenar o requerido por tipo diverso
daquele definido na petição inicial;
II - condenar o requerido sem a produção
das provas por ele tempestivamente
especificadas.

§ 11. Em qualquer fase do processo,
reconhecida a inadequação da ação de
improbidade, o juiz extinguirá o processo
sem julgamento do mérito. (Incluído pela
Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)
§ 12. Aplica-se aos depoimentos ou
inquirições
realizadas
nos
processos
regidos por esta Lei o disposto no art. 221,
caput e § 1o, do Código de Processo Penal
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.22545, de 2001)
§ 13. Para os efeitos deste artigo, também
se considera pessoa jurídica interessada o
ente tributante que figurar no polo ativo da
obrigação tributária de que tratam o § 4º
do art. 3º e o art. 8º-A da Lei
Complementar nº 116, de 31 de julho de
2003. (Incluído pela Lei Complementar nº
157, de 2016)

§ 11. Em qualquer momento do processo,
verificada a inexistência do ato de
improbidade, o juiz julgará a demanda
improcedente.
§ 12. (Revogado).

§ 13. (Revogado).

§ 14. Sem prejuízo da citação dos réus, a
pessoa jurídica interessada será intimada
para, caso queira, intervir no processo.
§ 15. Se a imputação envolver a
desconsideração de pessoa jurídica, serão
observadas as regras previstas nos arts.
133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº
13.105, de 16 de março de 2015 (Código
de Processo Civil).
§ 16. A qualquer momento, se o
magistrado identificar a existência de
ilegalidades
ou
de
irregularidades
administrativas a serem sanadas sem que
estejam presentes todos os requisitos
para a imposição das sanções aos agentes
incluídos no polo passivo da demanda,
poderá, em decisão motivada, converter a
ação de improbidade administrativa em
ação civil pública, regulada pela Lei nº
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7.347, de 24 de julho de 1985.
§ 17. Da decisão que converter a ação de
improbidade em ação civil pública caberá
agravo de instrumento.
§ 18. Ao réu será assegurado o direito de
ser interrogado sobre os fatos de que
trata a ação, e a sua recusa ou o seu
silêncio não implicarão confissão.
§ 19. Não se aplicam na
improbidade administrativa:

ação

de

I - a presunção de veracidade dos fatos
alegados pelo autor em caso de revelia;
II - a imposição de ônus da prova ao réu,
na forma dos §§ 1º e 2º do art. 373 da
Lei nº 13.105, de 16 de março de
2015 (Código de Processo Civil);
III - o ajuizamento de mais de uma ação
de
improbidade
administrativa
pelo
mesmo fato, competindo ao Conselho
Nacional do Ministério Público dirimir
conflitos de atribuições entre membros de
Ministérios Públicos distintos;
IV - o reexame obrigatório da sentença de
improcedência ou de extinção sem
resolução de mérito.
§ 20. A assessoria jurídica que emitiu o
parecer atestando a legalidade prévia dos
atos administrativos
praticados
pelo
administrador público ficará obrigada a
defendê-lo judicialmente, caso este venha
a responder ação por improbidade
administrativa, até que a decisão transite
em julgado.
§ 21. Das decisões interlocutórias caberá
agravo de instrumento, inclusive da
decisão que rejeitar questões preliminares
suscitadas pelo réu em sua contestação."
(NR)
Art. 17-A. (VETADO): (Incluído pela Lei nº
13.964, de 2019)
I - (VETADO); (Incluído pela Lei nº 13.964,
de 2019)
II - (VETADO); (Incluído pela Lei nº
13.964, de 2019)
III - (VETADO); (Incluído pela Lei nº
13.964, de 2019)
§ 1º - (VETADO); (Incluído pela Lei nº
13.964, de 2019)
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(VETADO);
de 2019)
(VETADO);
de 2019)
(VETADO);
de 2019)
(VETADO);
de 2019)
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(Incluído pela Lei nº
(Incluído pela Lei nº
(Incluído pela Lei nº
(Incluído pela Lei nº
Art. 17-B. O Ministério Público poderá,
conforme as circunstâncias do caso
concreto,
celebrar
acordo
de
não
persecução
civil,
desde
que
dele
advenham, ao menos, os seguintes
resultados:
I - o integral ressarcimento do dano;
II - a reversão à pessoa jurídica lesada da
vantagem indevida obtida, ainda que
oriunda de agentes privados.
§ 1º A celebração do acordo a que se
refere o caput deste artigo dependerá,
cumulativamente:
I - da oitiva do ente federativo lesado, em
momento
anterior
ou
posterior
à
propositura da ação;
II - de aprovação, no prazo de até 60
(sessenta) dias, pelo órgão do Ministério
Público competente para apreciar as
promoções de arquivamento de inquéritos
civis, se anterior ao ajuizamento da ação;
III
de
homologação
judicial,
independentemente de o acordo ocorrer
antes ou depois do ajuizamento da ação
de improbidade administrativa.
§ 2º Em qualquer caso, a celebração do
acordo a que se refere o caput deste
artigo considerará a personalidade do
agente, a natureza, as circunstâncias, a
gravidade e a repercussão social do ato de
improbidade, bem como as vantagens,
para o interesse público, da rápida solução
do caso.
§ 3º Para fins de apuração do valor do
dano a ser ressarcido, deverá ser
realizada a oitiva do Tribunal de Contas
competente, que se manifestará, com
indicação dos parâmetros utilizados, no
prazo de 90 (noventa) dias.
§ 4º O acordo a que se refere
o caput deste artigo poderá ser celebrado
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no curso da investigação de apuração do
ilícito, no curso da ação de improbidade
ou no momento da execução da sentença
condenatória.
§ 5º As negociações para a celebração do
acordo a que se refere o caput deste
artigo ocorrerão entre o Ministério Público,
de um lado, e, de outro, o investigado ou
demandado e o seu defensor.
§ 6º O acordo a que se refere o caput
deste artigo poderá contemplar a adoção
de mecanismos e procedimentos internos
de integridade, de auditoria e de incentivo
à denúncia de irregularidades e a
aplicação efetiva de códigos de ética e de
conduta no âmbito da pessoa jurídica, se
for o caso, bem como de outras medidas
em favor do interesse público e de boas
práticas administrativas.
§ 7º Em caso de descumprimento do
acordo a que se refere o caput deste
artigo, o investigado ou o demandado
ficará impedido de celebrar novo acordo
pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado do
conhecimento pelo Ministério Público do
efetivo descumprimento.
Art. 17-C. A sentença proferida nos
processos a que se refere esta Lei deverá,
além de observar o disposto no art. 489
da Lei nº 13.105, de 16 de março de
2015 (Código de Processo Civil):
I - indicar de modo preciso
fundamentos
que
demonstram
elementos a que se referem os arts.
10 e 11 desta Lei, que não podem
presumidos;

os
os
9º,
ser

II - considerar as consequências práticas
da decisão, sempre que decidir com base
em valores jurídicos abstratos;
III - considerar os obstáculos e as
dificuldades reais do gestor e as
exigências das políticas públicas a seu
cargo, sem prejuízo dos direitos dos
administrados
e
das
circunstâncias
práticas que houverem imposto, limitado
ou condicionado a ação do agente;
IV - considerar, para a aplicação das
sanções, de forma isolada ou cumulativa:
a) os princípios da proporcionalidade e da
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razoabilidade;
b) a natureza, a gravidade e o impacto da
infração cometida;
c) a extensão do dano causado;
d) o proveito patrimonial obtido pelo
agente;
e) as circunstâncias
atenuantes;

agravantes

ou

f) a atuação do agente em minorar os
prejuízos e as consequências advindas de
sua conduta omissiva ou comissiva;
g) os antecedentes do agente;
V - considerar na aplicação das sanções a
dosimetria das sanções relativas ao
mesmo fato já aplicadas ao agente;
VI - considerar, na fixação das penas
relativamente ao terceiro, quando for o
caso, a sua atuação específica, não
admitida a sua responsabilização por
ações ou omissões para as quais não tiver
concorrido ou das quais não tiver obtido
vantagens patrimoniais indevidas;
VII - indicar, na apuração da ofensa a
princípios,
critérios
objetivos
que
justifiquem a imposição da sanção.
§ 1º A ilegalidade sem a presença de dolo
que a qualifique não configura ato de
improbidade.
§ 2º Na hipótese de litisconsórcio passivo,
a condenação ocorrerá no limite da
participação e dos benefícios diretos,
vedada qualquer solidariedade.
§ 3º Não haverá remessa necessária nas
sentenças de que trata esta Lei.
Art. 17-D. A ação por improbidade
administrativa é repressiva, de caráter
sancionatório, destinada à aplicação de
sanções de caráter pessoal previstas nesta
Lei, e não constitui ação civil, vedado seu
ajuizamento para o controle de legalidade
de políticas públicas e para a proteção do
patrimônio público e social, do meio
ambiente e de outros interesses difusos,
coletivos e individuais homogêneos.
Parágrafo único. Ressalvado o disposto
nesta Lei, o controle de legalidade de
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políticas públicas e a responsabilidade de
agentes públicos, inclusive políticos, entes
públicos e governamentais, por danos ao
meio ambiente, ao consumidor, a bens e
direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico, a
qualquer outro interesse difuso ou
coletivo, à ordem econômica, à ordem
urbanística, à honra e à dignidade de
grupos raciais, étnicos ou religiosos e ao
patrimônio público e social submetem-se
aos termos da Lei nº 7.347, de 24 de
julho de 1985.

Art. 18. 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.

Art. 18. A sentença que julgar procedente
a ação fundada nos arts. 9º e 10 desta Lei
condenará ao ressarcimento dos danos e à
perda ou à reversão dos bens e valores
ilicitamente adquiridos, conforme o caso,
em favor da pessoa jurídica prejudicada
pelo ilícito.
§ 1º Se houver necessidade de liquidação
do dano, a pessoa jurídica prejudicada
procederá a essa determinação e ao
ulterior procedimento para cumprimento
da sentença referente ao ressarcimento
do patrimônio público ou à perda ou à
reversão dos bens.
§ 2º Caso a pessoa jurídica prejudicada
não adote as providências a que se refere
o § 1º deste artigo no prazo de 6 (seis)
meses, contado do trânsito em julgado da
sentença de procedência da ação, caberá
ao Ministério Público proceder à respectiva
liquidação do dano e ao cumprimento da
sentença referente ao ressarcimento do
patrimônio público ou à perda ou à
reversão dos bens, sem prejuízo de
eventual responsabilização pela omissão
verificada.
§ 3º Para fins de apuração do valor do
ressarcimento, deverão ser descontados
os serviços efetivamente prestados.
§ 4º O juiz poderá autorizar o
parcelamento, em até 48 (quarenta e
oito)
parcelas
mensais
corrigidas
monetariamente, do débito resultante de
condenação pela prática de improbidade
administrativa se o réu demonstrar
incapacidade financeira de saldá-lo de
imediato." (NR)
Art. 18-A. A requerimento do réu, na fase
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de cumprimento da sentença, o juiz
unificará eventuais sanções aplicadas com
outras já impostas em outros processos,
tendo em vista a eventual continuidade de
ilícito ou a prática de diversas ilicitudes,
observado o seguinte:
I - no caso de continuidade de ilícito, o
juiz promoverá a maior sanção aplicada,
aumentada de 1/3 (um terço), ou a soma
das penas, o que for mais benéfico ao
réu;
II - no caso de prática de novos atos
ilícitos pelo mesmo sujeito, o juiz somará
as sanções.
Parágrafo único. As sanções de suspensão
de direitos políticos e de proibição de
contratar ou de receber incentivos fiscais
ou creditícios do poder público observarão
o limite máximo de 20 (vinte) anos.

CAPÍTULO VI
Das Disposições Penais

CAPÍTULO VI
Das Disposições Penais

Art. 19. Constitui crime a representação
por ato de improbidade contra agente
público ou terceiro beneficiário, quando o
autor da denúncia o sabe inocente.
Pena: detenção de seis a dez meses e
multa.
Parágrafo único. Além da sanção penal, o
denunciante está sujeito a indenizar o
denunciado pelos danos materiais, morais
ou à imagem que houver provocado.
Art. 20. A perda da função pública e a
suspensão dos direitos políticos só se
efetivam com o trânsito em julgado da
sentença condenatória.
§ 1º A autoridade judicial competente
poderá determinar o afastamento do
agente público do exercício do cargo, do
emprego ou da função, sem prejuízo da
remuneração, quando a medida for
necessária à instrução processual ou para
evitar a iminente prática de novos ilícitos.
§ 2º O afastamento previsto no § 1º deste
artigo será de até 90 (noventa) dias,
prorrogáveis uma única vez por igual
prazo, mediante decisão motivada. (NR)
Parágrafo único. A autoridade judicial ou
administrativa
competente
poderá
determinar o afastamento do agente
público do exercício do cargo, emprego ou
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função, sem prejuízo da remuneração,
quando a medida se fizer necessária à
instrução processual.
Art. 21. A aplicação das sanções previstas
nesta lei independe:
I - da efetiva ocorrência de dano ao
patrimônio público, salvo quanto à pena de
ressarcimento; (Redação dada pela Lei nº
12.120, de 2009).

I - da efetiva ocorrência de dano ao
patrimônio público, salvo quanto à pena
de ressarcimento e às condutas previstas
no art. 10 desta Lei;
§ 1º Os atos do órgão de controle interno
ou externo serão considerados pelo juiz
quando tiverem servido de fundamento
para a conduta do agente público.
§ 2º As provas produzidas perante os
órgãos de controle e as correspondentes
decisões deverão ser consideradas na
formação da convicção do juiz, sem
prejuízo da análise acerca do dolo na
conduta do agente.
§ 3º As sentenças civis e penais
produzirão efeitos em relação à ação de
improbidade quando concluírem pela
inexistência da conduta ou pela negativa
da autoria.
§ 4º A absolvição criminal em ação que
discuta os mesmos fatos, confirmada por
decisão colegiada, impede o trâmite da
ação da qual trata esta Lei, havendo
comunicação com todos os fundamentos
de absolvição previstos no art. 386 do
Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de
1941 (Código de Processo Penal).
§ 5º Sanções eventualmente aplicadas em
outras esferas deverão ser compensadas
com as sanções aplicadas nos termos
desta Lei. (NR)

II - da aprovação ou rejeição das contas
pelo órgão de controle interno ou pelo
Tribunal ou Conselho de Contas.
Art. 22. Para apurar qualquer ilícito
previsto nesta lei, o Ministério Público, de
ofício, a requerimento de autoridade
administrativa ou mediante representação
formulada de acordo com o disposto no art.
14, poderá requisitar a instauração de
inquérito
policial
ou
procedimento
administrativo.

Art. 22. Para apurar qualquer ilícito
previsto nesta Lei, o Ministério Público, de
ofício, a requerimento de autoridade
administrativa ou mediante representação
formulada de acordo com o disposto no
art. 14 desta Lei, poderá instaurar
inquérito
civil
ou
procedimento
investigativo assemelhado e requisitar a
instauração de inquérito policial.
Parágrafo único. Na apuração dos ilícitos
previstos nesta Lei, será garantido ao
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investigado
a
oportunidade
de
manifestação por escrito e de juntada de
documentos
que
comprovem
suas
alegações e auxiliem na elucidação dos
fatos. (NR)

CAPÍTULO VII
Da Prescrição

CAPÍTULO VII
Da Prescrição

Art. 23. As ações destinadas a levar a
efeitos as sanções previstas nesta lei
podem ser propostas:

Art. 23. A ação para a aplicação das
sanções previstas nesta Lei prescreve em
8 (oito) anos, contados a partir da
ocorrência do fato ou, no caso de
infrações permanentes, do dia em que
cessou a permanência.

I - até cinco anos após o término do
exercício de mandato, de cargo em
comissão ou de função de confiança;
II - dentro do prazo prescricional previsto
em lei específica para faltas disciplinares
puníveis com demissão a bem do serviço
público, nos casos de exercício de cargo
efetivo ou emprego
III - até cinco anos da data da
apresentação à administração pública da
prestação de contas final pelas entidades
referidas no parágrafo único do art. 1º
desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.019, de
2014) (Vigência)

I – (revogado);
II – (revogado);

III – (revogado).

§ 1º A instauração de inquérito civil ou de
processo administrativo para apuração
dos ilícitos referidos nesta Lei suspende o
curso do prazo prescricional por, no
máximo, 180 (cento e oitenta) dias
corridos, recomeçando a correr após a sua
conclusão ou, caso não concluído o
processo, esgotado o prazo de suspensão.
§ 2º O inquérito civil para apuração do ato
de improbidade será concluído no prazo
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias
corridos, prorrogável uma única vez por
igual período, mediante ato fundamentado
submetido
à
revisão
da
instância
competente
do
órgão
ministerial,
conforme dispuser a respectiva lei
orgânica.
§ 3º Encerrado o prazo previsto no § 2º
deste artigo, a ação deverá ser proposta
no prazo de 30 (trinta) dias, se não for
caso de arquivamento do inquérito civil.
§ 4º O prazo da prescrição referido
no caput deste artigo interrompe-se:
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I - pelo ajuizamento da
improbidade administrativa;
II - pela publicação
condenatória;

da

ação

de

sentença

III - pela publicação de decisão ou
acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal
Regional Federal que confirma sentença
condenatória ou que reforma sentença de
improcedência;
IV - pela publicação de decisão ou acórdão
do Superior Tribunal de Justiça que
confirma acórdão condenatório ou que
reforma acórdão de improcedência;
V - pela publicação de decisão ou acórdão
do Supremo Tribunal Federal que confirma
acórdão condenatório ou que reforma
acórdão de improcedência.
§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo
recomeça a correr do dia da interrupção,
pela
metade
do
prazo
previsto
no caput deste artigo.
§ 6º A suspensão e a interrupção da
prescrição produzem efeitos relativamente
a todos os que concorreram para a prática
do ato de improbidade.
§ 7º Nos atos de improbidade conexos
que sejam objeto do mesmo processo, a
suspensão e a interrupção relativas a
qualquer deles estendem-se aos demais.
§ 8º O juiz ou o tribunal, depois de ouvido
o Ministério Público, deverá, de ofício ou a
requerimento
da
parte
interessada,
reconhecer a prescrição intercorrente da
pretensão sancionadora e decretá-la de
imediato,
caso,
entre
os
marcos
interruptivos referidos no § 4º, transcorra
o prazo previsto no § 5º deste artigo.
(NR)

CAPÍTULO VIII
Das Disposições Finais

CAPÍTULO VIII
Das Disposições Finais
Art. 23-A. É dever do poder público
oferecer contínua capacitação aos agentes
públicos e políticos que atuem com
prevenção ou repressão de atos de
improbidade administrativa.
Art. 23-B.
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regidos por esta Lei, não haverá
adiantamento de custas, de preparo, de
emolumentos, de honorários periciais e de
quaisquer outras despesas.
§ 1º No caso de procedência da ação, as
custas e as demais despesas processuais
serão pagas ao final.
§ 2º Haverá condenação em honorários
sucumbenciais em caso de improcedência
da ação de improbidade se comprovada
má-fé.
Art.
23-C.
Atos
que
ensejem
enriquecimento ilícito, perda patrimonial,
desvio, apropriação, malbaratamento ou
dilapidação de recursos públicos dos
partidos políticos, ou de suas fundações,
serão responsabilizados nos termos da Lei
nº 9.096, de 19 de setembro de 1995.

Art. 24. Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 25. Ficam revogadas as Leis n°s 3.164,
de 1° de junho de 1957, e 3.502, de 21 de
dezembro de 1958 e demais disposições
em contrário.
Art. 3º. No prazo de 1 (um) ano a partir
da data de publicação desta Lei, o
Ministério Público competente manifestará
interesse no prosseguimento das ações
por improbidade administrativa em curso
ajuizadas pela Fazenda Pública, inclusive
em grau de recurso.
§ 1º No prazo previsto no caput deste
artigo suspende-se o processo, observado
o disposto no art. 314 da Lei nº 13.105,
de 16 de março de 2015 (Código de
Processo Civil).
§ 2º Não adotada a providência descrita
no caput deste artigo, o processo será
extinto sem resolução do mérito.
Art. 4º Ficam revogados os seguintes
dispositivos e seção da Lei nº 8.429, de 2
de junho de 1992:
I - parágrafo único do art. 1º;
II - arts. 4º, 5º e 6º;
III - Seção II-A do Capítulo II;
IV - parágrafo único do art. 7º;
V - inciso XXI do caput do art. 10;
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VI - incisos I, II, IX e X do caput do art.
11;
VII - inciso IV do caput e parágrafo único
do art. 12;
VIII - §§ 1º e 4º do art. 13;
IX - § 1º do art. 16;
X - §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 8º, 9º, 10, 12 e 13
do art. 17;
XI - incisos I, II e III do caput do art. 23.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Rio de Janeiro, 2 de junho de 1992; 171°
da Independência e 104° da República.

Brasília, 25 de outubro de 2021; 200º da
Independência e 133º da República.

FERNANDO COLLOR
Célio Borja

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Anderson Gustavo Torres
Ciro Nogueira Lima Filho
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6.

Artigos

Apresentamos a seguir uma compilação dos artigos jurídicos de
interesse sobre o tema que integraram os recentes informativos regulares
do CADIP, elencados em ordem cronológica decrescente.

Clique no título para ler o texto na íntegra.

Absolvição criminal e a nova Lei de Improbidade
Viviane Melo e Valber Melo
(Viviane Melo é especialista em Direito Público, pós-graduada em Direito
Eleitoral, pós-graduanda em Direito Minerário e Ambiental e advogada do
escritório Valber Melo Advogados Associados; Valber Melo é advogado
criminalista, professor de Direito Penal e Processual Penal, doutor em
direito pela UMSA, especialista em Direito Penal Econômico, especialista
em Direito Penal e Processual Penal, especialista em Direito Público, pósgraduado em ciências criminais, autor de livros e artigos jurídicos e
conselheiro nacional da Abracrim-MT.)
Fonte: www.conjur.com.br
01/03/2022

Dois anos do acordo de não persecução cível: retrospectiva e
tendências
Rodolfo Tamanaha, Filipe Lovato Batich e Rhasmye El Rafih
(Rodolfo Tamanaha é advogado sócio da prática de Negócios Digitais do
Madrona Advogados, doutor em Direito Tributário pela Universidade de
São Paulo (FD-USP) e mestre em Direito Público pela Universidade de
Brasília (UNB); Filipe Lovato Batich é advogado associado da prática de
Direito Penal Empresarial & Compliance do Madrona Advogados, mestre
em Direito Penal pela Universidade de São Paulo (FD-USP) e professor
Universitário; Rhasmye El Rafih é advogada associada da prática Direito
Penal Empresarial & Compliance do Madrona Advogados e mestra em
Direito pela Universidade de São Paulo (FDRP-USP).)
Fonte: www.conjur.com.br
27/02/2022
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Análise de julgados: rol do artigo 11 da Lei de Improbidade agora
é taxativo?
Daniel Santos de Freitas
(Pós-graduando em Direito Administrativo pelo Damásio e especialista em
Improbidade Administrativa do escritório Vilela, Miranda & Aguiar
Fernandes Advogados.)
Fonte: www.conjur.com.br
24/02/2022

Crítica
sobre
a
retroatividade
sancionadora mais benéfica

da

norma

administrativa

Jonathan de Mello Rodrigues Mariano
(Procurador Federal, mestrando em Direito e Políticas Públicas pela
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) e em Direito da
Cidade pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), especialista
em Direito Administrativo Econômico pela Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro (PUC-RJ), professor da pós-graduação em Direito Civil e
Processo Civil da Universidade Vale do Rio Doce (Univale) e membro do
Instituto de Direito Administrativo do Rio de Janeiro (Idarj).)
Fonte: www.conjur.com.br
22/02/2022

Da inadequação da ação rescisória para aplicar a retroatividade
benigna da lei 14.230/21 às decisões transitadas em julgado
Aldem Johnston Barbosa Araújo
(Advogado em Mello Pimentel Advocacia. Membro da Comissão de Direito
à Infraestrutura da OAB/PE. Especialista em Direito Público.)
Fonte: www.migalhas.com.br
21/02/2022

O dolo específico na nova lei de Improbidade Administrativa
Rodrigo Suzuki Cintra e Ana Clara Spaziante
(Rodrigo Suzuki Cintra é Bacharel em Filosofia pela USP. Bacharel, Mestre
e Doutor em Direito pela USP. Pós-Doutor pela Universidade de Coimbra,
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Portugal. Professor Titular da UNIP. Sócio do escritório Petrelluzzi & Cintra
Jr; Ana Clara Spaziante é sócia do escritório Petrelluzzi & Cintra Jr.
Advogados.)
Fonte: www.migalhas.com.br
18/02/2022

Retroatividade benigna da Lei 14.230: o que dizer de decisões
transitadas em julgado?
Cristiana Fortini e Caio Mário Lana Cavalcanti
(Cristiana Fortini é advogada, professora da Universidade Federal de
Minas Gerais, ex-controladora-geral e ex-procuradora-geral-adjunta de
Belo Horizonte, especialista (pós-graduação) em mediação, conciliação e
arbitragem, visiting scholar na George Washington University, professora
visitante na Universidade de Pisa, doutora em Direito Administrativo e
vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo (IBDA).;
Caio Mário Lana Cavalcanti é advogado e especialista em Advocacia
Pública e em Direito Administrativo, Constitucional, Tributário, Processual
e Público.)
Fonte: www.conjur.com.br
17/02/2022

Existe espaço para a Defensoria Pública na reforma da Lei de
Improbidade?
Diogo Esteves e Franklyn Roger Alves Silva
(Diogo Esteves é defensor público do Estado do Rio de Janeiro,
doutorando e mestre em Sociologia e Direito pela Universidade Federal
Fluminense (UFF).; Franklyn Roger Alves Silva é doutor e mestre em
Direito Processual pela UERJ e defensor público do Estado do Rio de
Janeiro.)
Fonte: www.conjur.com.br
15/02/2022
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É inconstitucional dar ao MP legitimidade exclusiva para ação de
improbidade?
Fábio Lima Quintas
(Editor-chefe do Observatório da Jurisdição Constitucional, pós-doutor em
Ciências Jurídico-Processuais pela Faculdade de Direito da Universidade de
Coimbra, doutor em Direito do Estado pela USP, mestre em Direito do
Estado pela UnB, professor no curso de graduação em Direito, no
mestrado e no doutorado acadêmico do IDP (Brasília) e advogado.)
Fonte: www.conjur.com.br
12/02/2022

Regime de prescrição na nova Lei de Improbidade Administrativa
Frederico Augusto Leopoldino Koehler e Silvano José Gomes
Flumignan
(Frederico Augusto Leopoldino Koehler é juiz federal instrutor no STJ,
doutorando pela Universidade de São Paulo (USP), mestre pela
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), professor da Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE) e do mestrado da Escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), membro e diretor
do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP) e da Associação NorteNordeste de Professores de Processo (ANNEP).; Silvano José Gomes
Flumignan é assessor de ministro do STJ, procurador do estado de
Pernambuco, doutor e mestre pela Universidade de São Paulo (USP),
professor da UPE e da Asces/Unita, professor do mestrado profissional do
Cers e membro da Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo
(ANNEP).)
Fonte: www.conjur.com.br
09/02/2022

A responsabilização de particulares na nova lei de improbidade
administrativa
Aldem Johnston Barbosa Araújo
(Advogado em Mello Pimentel Advocacia. Membro da Comissão de Direito
à Infraestrutura da OAB/PE. Especialista em Direito Público.)
Fonte: www.migalhas.com.br
08/02/2022
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Extinção da forma culposa de improbidade administrativa é opção
legislativa acertada
Daniel Santos de Freitas
(Pós-graduando em Direito Administrativo pelo Damásio e especialista em
Improbidade Administrativa do escritório Vilela, Miranda & Aguiar
Fernandes Advogados.)
Fonte: www.conjur.com.br
05/02/2022

Efeitos retroativos da prescrição
Improbidade Administrativa

segundo

a

nova

Lei

de

Alan Diniz Moreira Guedes de Ornelas
(Advogado criminalista, especialista em Direito Penal e Direito Processual
Penal pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, especialista em Direito
Processual pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e membro
do Grupo Candango de Criminologia da Universidade de Brasília.)
Fonte: www.conjur.com.br
02/02/2022

Improbidade: principais jurisprudências e temas afetados pela Lei
14.230/2021
Daniel Santos de Freitas
(Pós-graduando em Direito Administrativo pelo Damásio e especialista em
Improbidade Administrativa do escritório Vilela, Miranda & Aguiar
Fernandes Advogados.)
Fonte: www.conjur.com.br
29/01/2022

O silêncio administrativo como técnica de experimentação
Paulo Modesto
(Professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia UFBA, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Público e membro do
Ministério Público da Bahia e da Academia de Letras Jurídicas da Bahia)
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Fonte: www.conjur.com.br
27/01/2022

Improbidade e prescrição intercorrente: análise da jurisprudência
em formação
Daniel Santos de Freitas
(Pós-graduando em Direito Administrativo pelo Damásio e especialista em
Improbidade Administrativa do escritório Vilela, Miranda & Aguiar
Fernandes Advogados)
Fonte: www.conjur.com.br
27/01/2022

Reposicionamento da ação de improbidade administrativa
Flávio Luiz Yarshell e Heitor Vitor Mendonça Sica
(Flávio Luiz Yarshell é advogado, árbitro, professor titular de Direito
Processual Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo
(USP) e diretor-presidente da Fundação Arcadas); Heitor Vitor Mendonça
Sica é advogado, árbitro, professor associado de Direito Processual Civil
da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo - USP e secretáriogeral da Fundação Arcadas).
Fonte: www.conjur.com.br
26/01/2022

Exclusividade do MP para ação de improbidade é questionada
Lucas Cherem de Camargo Rodrigues
(Especializado em Direito Público pela Faculdade de Direito de Itu.
Graduado em Direito pela USP. Advogado na área de Direito
Administrativo no escritório Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques
Sociedade de Advogados)
Fonte: www.migalhas.com.br
26/01/2022
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Alterações na
Lei de Improbidade Administrativa Lei nº 8.429/1992
(Lei nº 14.230/2021)
Disfarçando as evidências
Administrativa

na renovada

Lei de

Improbidade

Luciano Ferraz
(Advogado e professor associado de Direito
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG)

Administrativo

na

Fonte: www.conjur.com.br
20/01/2022

A retroatividade da nova lei de improbidade administrativa
Francisco Augusto Zardo Guedes
(Sócio e coordenador de Direito Administrativo do Escritório Professor
René Dotti).
Fonte: www.migalhas.com.br
13/01/2022

A esfinge do Direito Administrativo Sancionador como metanorma
Fernando Ferreira dos Santos
(Professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Piauí,
doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, promotor de
Justiça aposentado e autor do livro "Direitos Fundamentais e Democracia
— O Debate Habermas - Alexy", Juruá Editora, 2010).
Fonte: www.conjur.com.br
11/01/2022

Nova Lei de Improbidade: exigência de IRPF dos servidores é
inconstitucional
Laércio José Loureiro dos Santos
(Mestre em Direito pela PUC-SP e procurador municipa).
Fonte: www.conjur.com.br
06/01/2022
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Alterações na
Lei de Improbidade Administrativa Lei nº 8.429/1992
(Lei nº 14.230/2021)
Retroatividade
benéfica
da
nova
administrativa: em busca de uma solução

lei

de

improbidade

Douglas Guilherme Fernandes
(Procurador da República. Mestre em Direito Penal Econômico pela FGVDireito/SP.)
Fonte: www.migalhas.com.br
16/12/2021

Alguns desdobros importantes da nova Lei de Improbidade
Administrativa
Mirna Cianci
(Procuradora do Estado de São Paulo. Doutora e mestre em Direito
Processual Civil. Professora. Sócia no escritório Cianci Quartieri
Advogados.)
Fonte: www.migalhas.com.br
16/12/2021

A nova Lei de Improbidade Administrativa e a prescrição do
ressarcimento ao erário
Aldem Johnston Barbosa Araújo
(Advogado)
Fonte: www.conjur.com.br
14/12/2021

As ações de responsabilização por atos de improbidade culposos
em curso
Thadeu Augimeri de Goes Lima
(Pós-doutorado em Ciência Jurídica pela Universidade Estadual do Norte
do Paraná (Uenp), doutor em Direito Processual pela Universidade de São
Paulo (USP), mestre em Ciência Jurídica pela Universidade Estadual do
Norte do Paraná (Uenp) e promotor de Justiça de Entrância Final do
Ministério Público do Estado do Paraná).
Fonte: www.conjur.com.br
11/12/2021
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Alterações na
Lei de Improbidade Administrativa Lei nº 8.429/1992
(Lei nº 14.230/2021)

Alteração da legitimidade ativa nas ações de improbidade à luz da
teoria da asserção
Fernando Albuquerque
(Advogado especializado em Direito Administrativo-Econômico).
Fonte: www.conjur.com.br
11/12/2021

A reforma da lei de improbidade administrativa vai impactar ações
em curso e retrata a divisão da sociedade
Victor Athayde Silva e João Pedro Goulart
(Respectivamente, sócio e associado de David e Athayde Advogados).
Fonte: www.migalhas.com.br
13/12/2021

A lei 14.230/21 e a contenção do esvaziamento do instituto
jurídico da improbidade administrativa
Eliel Marins
(Advogado membro do Escritório João Daniel Jacobina Advocacia.
Especialista em Direito do Estado pela Universidade Católica do Salvador.
Advogado da Associação dos Magistrados da Bahia – AMAB).
Fonte: www.migalhas.com.br
10/12/2021

O Direito Administrativo Sancionador e a falta de simetria com o
Direito Penal
Luís Mauro Lindenmeyer Eche
(Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Paraná)
Fonte: www.conjur.com.br
09/12/2021
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Alterações na
Lei de Improbidade Administrativa Lei nº 8.429/1992
(Lei nº 14.230/2021)
Sobre improbidades, impropriedades e imoralidades
Alberto Zacharias Toron (et al)
(Doutor em Direito Penal)
Fonte: www.conjur.com.br
08/12/2021

Alterações promovidas na Lei de Improbidade Administrativa pela
lei 14.230/21 - Parte 3
Diego da Mota Borges
(Mestrando em Desenvolvimento Regional pelo Centro Universitário
Municipal de Franca Uni-Facef. Tem experiência na área do Direito Público,
com ênfase em Direito Penal Econômico e Ações de Improbidade
Administrativa. Especialista em Direito Processual Civil pela Universidade
de São Paulo FDRP- USP (2015) e em Direito Penal Econômico Aplicado:
Teoria e Prática pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais PUC Minas (2021). Graduado em Direito pela Faculdade Dr. Francisco
Maeda - Fafram (2012). Advogado no escritório Moisés, Volpe e Del
Bianco Sociedade de Advogados.)
Fonte: www.migalhas.com.br
08/12/2021

Mudanças na Lei de Improbidade Administrativa:
benéficas devem retroagir para beneficiar os réus

normas

Maria Tereza Fonseca Dias e Bruno Fontenelle
(Sócia-Executiva do Vilas Boas Lopes e Frattari Advogados e responsável
pela equipe de Direito Administrativo /Regulatório do Escritório, com
experiência de mais de 20 anos na área. Exerceu cargos públicos na
administração Municipal e Estadual, no Poder Legislativo Estadual, e
produziu publicações especializadas, projetos de lei, opiniões legais e
pareceres. Professora associada do Departamento de Direito Público da
Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e
ministra a disciplina Direito Administrativo da UFMG.)
Fonte: www.migalhas.com.br
07/12/2021
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Alterações na
Lei de Improbidade Administrativa Lei nº 8.429/1992
(Lei nº 14.230/2021)
O dolo na nova Lei de Improbidade Administrativa
Tiago do Carmo Martins
(Juiz federal, doutorando, mestre em Ciência Jurídica pela Univali
(Universidade do Vale do Itajaí), diretor e professor de Direito
Administrativo da Esmafesc (Escola Superior da Magistratura Federal de
Santa Catarina).
Fonte: www.conjur.com.br
03/12/2021

Aspectos polêmicos da Lei de Improbidade: um diálogo com o
professor Ricardo Leonel
Luiz Manoel Gomes Junior, João Paulo Souza Rodrigues e Sabrina
Nunes Borges
(Luiz Manoel Gomes Junior é doutor e mestre em Direito pela PUC-SP,
professor nos programas de doutorado e mestrado em Direito da
Universidade de Itaúna (UIT-MG) e da Universidade Paraense; João Paulo
Souza Rodrigues é doutorando e mestre em Direito (Proteção dos Direitos
Fundamentais: Direito Processual Coletivo e Efetividade dos Direitos
Fundamentais) pela Fundação Universidade de Itaúna/MG; Sabrina Nunes
Borges é doutoranda e mestre em Direito (Proteção dos Direitos
Fundamentais: Direito Processual Coletivo e Efetividade dos Direitos
Fundamentais) pela Fundação Universidade de Itaúna/MG.)
Fonte: www.conjur.com.br
03/12/2021

Retroatividade in mellius da prescrição intercorrente na Lei de
Improbidade
Fernando Capez
(Procurador de Justiça, mestre e doutor em Direito e presidente do
Procon-SP)
Fonte: www.conjur.com.br
02/12/2021
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Alterações na
Lei de Improbidade Administrativa Lei nº 8.429/1992
(Lei nº 14.230/2021)
Nova Lei de
superveniente

Improbidade:

atipicidade,

prescrição

e

direito

Ricardo de Barros Leonel
(Mestre, doutor, livre docente e professor associado do Departamento de
Direito Processual da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo
(USP) e promotor de Justiça em São Paulo)
Fonte: www.conjur.com.br
29/11/2021

Processo e procedimento
Administrativa

na

nova

Lei

de

Improbidade

Ricardo de Barros Leonel
(Mestre, doutor, livre docente e professor associado do Departamento de
Direito Processual da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e
promotor de Justiça em São Paulo)
Fonte: www.conjur.com.br
26/11/2021

Improbidade
intercorrente

administrativa:

retroatividade

e

prescrição

Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch e Guilherme Pupe da Nóbrega
(Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch é doutor em Direito pela USP,
professor de Direito Público e sócio-fundador do escritório Mudrovitsch
Advogados. Integrou a comissão de juristas instituída para elaboração de
anteprojeto da nova Lei de Improbidade Administrativa; Guilherme Pupe
da Nóbrega é doutorando em Direito pelo IDP, professor de Direito
Processual Civil, sócio do escritório Mudrovitsch Advogados)
Fonte: www.conjur.com.br
26/11/2021
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Alterações na
Lei de Improbidade Administrativa Lei nº 8.429/1992
(Lei nº 14.230/2021)
Considerações sobre a retroatividade da lei mais benéfica no
âmbito da proteção à Probidade Administrativa: impactos da Lei nº
14.230, de 25 de outubro de 2021, no rol do art. 11 da Lei de
Improbidade Administrativa, à luz da Constituição da República
José Carlos Fernandes Junior
(Promotor de Justiça do MPMG Ex-Coordenador do Centro de Apoio
Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público do
MPMG – dez/2016 a agosto/2020. Pós-graduado em Divisão de Poderes,
Ministério Público e Judicialização pelo Centro de Estudo e
Aperfeiçoamento Funcional do MPMG Ex-Coordenador do Centro de Apoio
Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público do
MPMG – dez/2016 a agosto/2020. Pós-graduado em Divisão de Poderes,
Ministério Público e Judicialização pelo Centro de Estudo e
Aperfeiçoamento Funcional do MPMG.)
Fonte: Site AMMP – Associação Mineira do Ministério Público.
s/d

A nova Lei de Improbidade Administrativa e os processos em curso
José Miguel Garcia Medina
(Sócio do escritório Medina Guimarães Advogados, doutor e mestre em
Direito, professor titular na Universidade Paranaense e professor
associado na UEM. Integrou a Comissão de Juristas nomeada pelo Senado
Federal para elaboração do anteprojeto que deu origem ao Código de
Processo Civil de 2015.)
Fonte: www.conjur.com.br
24/11/2021

Panorama acerca do novo regime jurídico de responsabilização por
improbidade administrativa - Alterações trazidas pela lei federal
14.230/21
João Negrini Neto
(Sócio do Dal Pozzo Advogados. Segundo Vice-Presidente do Instituto
Brasileiro de Estudos Jurídicos da Infraestrutura - IBEJI. Mestre e
Doutorando pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.)
Fonte: www.migalhas.com.br
24/11/2021
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Alterações na
Lei de Improbidade Administrativa Lei nº 8.429/1992
(Lei nº 14.230/2021)

A transmissibilidade da multa civil aos herdeiros na nova Lei de
Improbidade
Ana Vogado e Anderson Marques
(Ana Vogado é diretora executiva e sócia do Escritório Malta Advogados,
mestranda em Direito pela Universidade de Brasília (UnB), assistente de
docência em Direito Administrativo Sancionador na Universidade de
Brasília (UnB) e pós-graduada na Escola Superior de Direito; Anderson
Marques é bacharelando em Direito pela Universidade de Brasília (UnB) e
estagiário no escritório Malta Advogados.)
Fonte: www.conjur.com.br
23/11/2021

Nova lei de improbidade garante segurança jurídica a empresários
e combate abusos na decretação de indisponibilidade de bens
Michael Graça
(Advogado;
Pós-graduado
em
Direito
Eleitoral
e
Improbidade
Administrativa; Pós-graduando em Direito do Agronegócio; Especialista
em Técnicas de Negociação pela FGV/SP; Membro da ABRADEP)
Fonte: www.migalhas.com.br
24/11/2021

Abusos na utilização
alteração da lei

das

ações

de

improbidade

levaram

a

Calil Simão
(Jurista, escritor, professor, autor da obra "Improbidade Administrativa —
Teoria e Prática" (Editora Mizuno), mestre e doutor em Direito e
investigador vinculado ao Centro de Estudos Sociais da Universidade de
Coimbra (CES).
Fonte: www.conjur.com.br
22/11/2021
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Alterações na
Lei de Improbidade Administrativa Lei nº 8.429/1992
(Lei nº 14.230/2021)
O MP ganhou legitimidade exclusiva para ações civis públicas por
improbidade?
Ricardo Marques de Almeida
(Procurador Federal)
Fonte: www.conjur.com.br
22/11/2021

A inconstitucionalidade do art. 8º da lei 8.429/92 com a redação
dada pela lei 14.230/21
Luis Mauro Lindenmeyer Eche
(Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Paraná)
Fonte: www.migalhas.com.br
18/11/2021

Nova Lei de Improbidade Administrativa e individualização da
conduta
Valber Melo
(Advogado, professor de Direito Penal e Processual Penal, doutor em
Ciências Jurídicas e Sociais, especialista em Direito Penal e Processual
Penal, especialista em Direito Penal Econômico, especialista em Direito
Público, autor de livros e artigos jurídicos e conselheiro nacional da
Abracrim-MT.)
Fonte: www.conjur.com.br
18/11/2021

A retroatividade das normas de improbidade mais benéficas
Fernando Menegat
(Advogado em Curitiba, doutorando em Direito Administrativo na USP,
mestre em Direito na UFPR e professor de Direito Administrativo na
Universidade Positivo.)
Fonte: www.conjur.com.br
18/11/2021
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Alterações na
Lei de Improbidade Administrativa Lei nº 8.429/1992
(Lei nº 14.230/2021)
Extinção da punibilidade por ato de improbidade administrativa de
pessoa processada há quatro ou mais anos sem sentença
condenatória
Carlos Otaviano Brenner de Moraes
(Professor de Direito Penal, foi procurador de Justiça no MPRS e
atualmente exerce advocacia consultiva e judicial a pessoas físicas e
jurídicas. Autor de livros e artigos publicados.)
Fonte: www.migalhas.com.br
18/11/2021

A via processual adequada para revisão de sanções decorrentes de
improbidade
Flávio Luiz Yarshell e Paulo Henrique dos Santos Lucon
(Flávio Luiz Yarshell é advogado, árbitro e professor titular da Faculdade
de Direito da USP; Paulo Henrique dos Santos Lucon é professor associado
da Faculdade de Direito da USP, advogado e árbitro.)
Fonte: www.conjur.com.br
17/11/2021

Nova LIA: aspectos
Sancionador

da

retroatividade

associada

ao

Direito

Ricardo de Barros Leonel
(Mestre, doutor e livre docente pela USP, professor associado do
Departamento de Direito Processual da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo e promotor de Justiça em São Paulo.)
Fonte: www.conjur.com.br
17/11/2021

Caminhos para tratamento adequado aos processos em curso a
partir da nova LIA
Luiz Manoel Gomes Junior, João Paulo Souza Rodrigues e Sabrina
Nunes Borges
(Luiz Manoel Gomes Junior é advogado, doutor e mestre em Direito pela
PUC-SP, professor nos programas de doutorado e mestrado em Direito da
Universidade de Itaúna (UIT-MG), de mestrado da Universidade
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Alterações na
Lei de Improbidade Administrativa Lei nº 8.429/1992
(Lei nº 14.230/2021)
Paranaense (Unipar-PR), dos cursos de pós-graduação da PUC-SP e da
Fundação Escola Superior do Ministério Público do Mato Grosso (FESMPMT); João Paulo Souza Rodrigues é advogado, doutorando e mestre em
Direito pela Fundação Universidade de Itaúna-MG, especialista em
Compliance e Integridade Corporativa pela PUC-Minas e especialista em
Direito Tributário pela Universidade Anhanguera – UNIDERP; Sabrina
Nunes Borges é advogada, doutoranda, mestre em Direito pela Fundação
Universidade de Itaúna-MG, especialista em Direito Público pelo Centro
Universitário Newton Paiva, professora do curso de Direito do Centro
Universitário de Patos de Minas (UNIPAM).)
Fonte: www.conjur.com.br
16/11/2021

Nova LIA: os prazos para conclusão do inquérito e ajuizamento da
ação
Rafael de Oliveira Costa e Renato Kim Barbosa
(Rafael de Oliveira Costa é doutor e mestre em Direito pela UFMG e
promotor de Justiça do MP-SP; Renato Kim Barbosa é doutor em Direito
pela USP e promotor de Justiça do MP-SP.)
Fonte: www.conjur.com.br
15/11/2021

O fundamento para reconhecimento da prescrição intercorrente na
nova LIA
Tiago do Carmo Martins
(Juiz federal, doutorando, mestre em Ciência Jurídica pela Univali
(Universidade do Vale do Itajaí), diretor e professor de Direito
Administrativo da Esmafesc (Escola Superior da Magistratura Federal de
Santa Catarina).)
Fonte: www.conjur.com.br
15/11/2021
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Alterações na
Lei de Improbidade Administrativa Lei nº 8.429/1992
(Lei nº 14.230/2021)
Improbidade: alteração na prescrição deve retroagir em benefício
do réu
Filipe Maia Broeto
(Advogado criminalista, professor de Direito Penal e Processo Penal,
mestrando em Direito Penal Econômico (Unir-ESP), especialista em Direito
Penal Econômico (PUC-MG), Processo Penal (Coimbra/IBCCRIM) e Ciências
Penais (UCAM/RJ) e autor de livros e artigos jurídicos.)
Fonte: www.conjur.com.br
12/11/2021

Possibilidade de
Administrativa

retroação

da

nova

Lei

de

Improbidade

Walber de Moura Agra
(Livre-Docente pela USP. Professor da Faculdade de Direito do Recife
(UFPE). Procurador do Estado de Pernambuco. Advogado.)
Fonte: www.migalhas.com.br
12/11/2021

A gritante antijuridicidade contida na nova Lei de Improbidade
Administrativa
Laura Mendes Amando de Barros
(Doutora e mestre em Direito do Estado pela USP, especialista em Direito
Público pela Escola da Paulista da Magistratura e em Autoridades Locais e
o Estado pela ENA-Paris e ex- controladora-geral do município de São
Paulo.)
Fonte: www.conjur.com.br
11/11/2021

A incidência da retroatividade benigna em relação às normativas
inseridas pela lei 14.230/21
Geovane Couto da Silveira
(Advogado no setor de Direito Administrativo do GSG Advocacia. Pósgraduando em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica
de Minas Gerais. Membro do IPRADE, da Transparência Eleitoral Brasil e
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Alterações na
Lei de Improbidade Administrativa Lei nº 8.429/1992
(Lei nº 14.230/2021)
da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção
Paraná, Subseção Colombo.)
Fonte: www.migalhas.com.br
11/11/2021

Nova Lei de Improbidade Administrativa: 10 pontos que você
precisa conhecer sobre a nova lei
Stephanie Carolyn Perez e André Ferreira
(Stephanie Carolyn Perez é advogada criminal, doutoranda em Direito
Penal. Mestre e bacharel em Direito pela PUC/SP. Professora das
disciplinas de Direito Penal, Direito Processual Penal e Execução Penal nos
cursos de graduação e pós graduação; André Ferreira é mestre em Direito
Penal Econômico pela Fundação Getúlio Vargas. Especialista pela mesma
instituição e Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo. Advogado criminal.)
Fonte: www.migalhas.com.br
11/11/2021

Lei de Improbidade, dolo específico e a (nova) carga da prova
José Gutembergue de Sousa Rodrigues Júnior e Clara Skarlleth
Lopes de Araújo
(José Gutembergue de Sousa Rodrigues Júnior é advogado no escritório
Nobel Vita Advogados Associados, juiz Leigo do TJCE, mestrando em
Ciência Política pela Universidade Federal de Campina Grande e
pesquisador do Núcleo de Pesquisa de Interpretação e Decisão Judicial
(Nupid); Clara Skarlleth Lopes de Araújo é mestranda em Ciência Política
pela Universidade Federal de Campina Grande, pós-graduada em Direito
Constitucional pela Universidade Regional do Cariri e pós-graduanda em
Ciências Criminais pelo Cers.)
Fonte: www.conjur.com.br
10/11/2021
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Alterações na
Lei de Improbidade Administrativa Lei nº 8.429/1992
(Lei nº 14.230/2021)
Alterações na Lei de Improbidade e o CPC/15: necessário diálogo
entre as fontes
José Henrique Mouta Araújo
(Pós-doutor (Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa), doutor e
mestre em Direito (UFPA), professor do Centro Universitário do Estado do
Pará (Cesupa) e do IDP-DF, advogado e procurador do estado do Pará.)
Fonte: www.conjur.com.br
09/11/2021

A retroatividade da lei mais benéfica no Direito Administrativo
Sancionador e a reforma da Lei de Improbidade pela Lei
14.230/2021
Rafael Carvalho Rezende Oliveira
(Pós-doutor. Doutor em Direito. Mestre em Teoria do Estado e Direito
Constitucional. Especialista em Direito do Estado. Professor de Direito
Administrativo. Procurador do Município do Rio de Janeiro. Sócio-fundador
do escritório Rafael Oliveira Advogados Associados. Árbitro e consultor
jurídico.)
Fonte: www.genjuridico.com.br
08/11/2021

A Súmula 651/STJ e a nova Lei de Improbidade Administrativa
Aldem Johnston Barbosa Araújo
(Advogado de Mello Pimentel Advocacia.)
Fonte: www.conjur.com.br
07/11/2021

O fim da improbidade por ato culposo: por que causa tanta
indignação?
Kamile Medeiros do Valle
(Advogada do escritório Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques
Sociedade de Advogados.)
Fonte: www.migalhas.com.br
05/11/2021
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Alterações na
Lei de Improbidade Administrativa Lei nº 8.429/1992
(Lei nº 14.230/2021)

Improbidade administrativa e a retroatividade da sua disciplina
legal mais benigna
Carlos Otaviano Brenner de Moraes
(Professor de Direito Penal, foi procurador de Justiça no MPRS e
atualmente exerce advocacia consultiva e judicial a pessoas físicas e
jurídicas. Autor de livros e artigos publicados.)
Fonte: www.migalhas.com.br
04/11/2021

A nova Lei de Improbidade Administrativa deve ser aplicada
retroativamente?
José Miguel Garcia Medina
(Advogado, sócio do escritório Medina Guimarães Advogados, doutor e
mestre em Direito, professor titular na Universidade Paranaense e
professor associado na UEM. Integrou a Comissão de Juristas nomeada
pelo Senado Federal para elaboração do anteprojeto que deu origem ao
Código de Processo Civil de 2015.)
Fonte: www.conjur.com.br
03/11/2021

A prescrição na nova Lei de Improbidade Administrativa
Tiago do Carmo Martins
(Juiz federal, doutorando, mestre em Ciência Jurídica pela UNIVALI
(Universidade do Vale do Itajaí), diretor e professor de Direito
Administrativo da ESMAFESC (Escola Superior da Magistratura Federal de
Santa Catarina).
Fonte: www.conjur.com.br
03/11/2021

A indisponibilidade do bem de família na nova Lei de Improbidade
Administrativa
Valber Melo e Viviane Melo
(Valber Melo é advogado criminalista, professor de Direito Penal e
Processual Penal, doutor em Ciências Jurídicas e Sociais, especialista em
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Direito Penal e Processual Penal, especialista em Direito Penal Econômico,
especialista em Direito Público e conselheiro nacional da Abracrim-MT;
Viviane Melo é especialista em Direito Público e advogada do escritório
Valber Melo Advogados Associados.)
Fonte: www.conjur.com.br
03/11/2021
Retroatividade
Administrativa

Benéfica

na

Nova

Lei

de

Improbidade

Igor Pereira Pinheiro

(Promotor de Justiça do MPCE; Especialista, Mestre e Doutorando em Ciências
Jurídico-Políticas pela ULISBOA; Autor dos livros “Crimes Eleitorais e Conexos”
(ed. Mizuno) e “Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Ano Eleitoral 2ª
edição” (ed. Mizuno); Coordenador das Pós-Graduações em Compliance/Direito
Anticorrupção, Direito Político/Eleitoral e Direito Administrativo da Faculdade
CERS; Foi Professor da Escola Superior do MPCE na área de combate à
corrupção; Foi Membro do Grupo de Atuação Especial de Defesa ao Patrimônio
Público do Ministério Público do Estado do Ceará (GEDPP); Foi Coordenador do
Grupo Auxiliar da Procuradoria Regional Eleitoral do Ceará.)
Fonte: blog.editoramizuno.com.br
01/11/2021

A legitimidade das pessoas jurídicas nas ações de improbidade em
trâmite
Leonardo Aquino Gomes
(Procurador do município de Cotia e pós-graduado em Direito Tributário
pela IBMEC.)
Fonte: www.conjur.com.br
31/10/2021
Reforma da Lei de Improbidade e novatio legis in mellius implícita
Luciano Ferraz
(Advogado e professor associado de Direito
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
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Fonte: www.conjur.com.br
28/10/2021
Veja as principais mudanças na lei de improbidade administrativa
Agnaldo Bastos
(Advogado atuante no Direito Administrativo, especialista em causas
envolvendo concursos públicos e servidores públicos, Sócio Proprietário do
escritório Agnaldo Bastos Advocacia Especializada.)
Fonte: www.migalhas.com.br
28/10/2021
Primeiras impressões sobre a nova lei de improbidade
administrativa à luz do direito administrativo sancionador
Aldem Johnston Barbosa Araújo
(Advogado em Mello Pimentel Advocacia. Membro da Comissão de Direito
à Infraestrutura da OAB/PE. Especialista em Direito Público.)
Fonte: www.migalhas.com.br
27/10/2021
A prescrição na nova lei de improbidade administrativa
Marcella Tangari Pereira e Carlos Magno Bracarense
(Marcella Tangari Pereira é advogada associada da Ferraresi Cavalcante Advogados, Especialista em Direito Público pela Escola Superior do
Ministério Público do Distrito Federal (FESMPDFT); Carlos Magno
Bracarense é Sócio da Ferraresi Cavalcante - Advogados, especialista em
Compliance e Relações Governamentais.)
Fonte: www.migalhas.com.br
26/10/2021
O problema não
Administrativa

resolvido

na

'nova'

Lei

de

Improbidade

Tiago do Carmo Martins
(Juiz federal, doutorando, mestre em Ciência Jurídica pela UNIVALI
(Universidade do Vale do Itajaí), diretor e professor de Direito
Administrativo da ESMAFESC (Escola Superior da Magistratura Federal de
Santa Catarina).
Fonte: www.conjur.com.br
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26/10/2021
Reforma da Lei de Improbidade Administrativa e retroatividade
Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch e Guilherme Pupe da Nóbrega
(Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch é doutor em Direito pela USP,
professor de Direito Público e sócio-fundador do escritório Mudrovitsch
Advogados. Integrou a comissão de juristas instituída para elaboração de
anteprojeto da nova Lei de Improbidade Administrativa; Guilherme Pupe
da Nóbrega é doutorando em Direito pelo IDP, professor de Direito
Processual Civil, sócio do escritório Mudrovitsch Advogados.)
Fonte: www.conjur.com.br
22/10/2021
A improbidade e o mito da impunidade: reflexões sobre o projeto
de lei aprovado
Paulo Henrique Triandafelides Capelotto
(Advogado sênior e sócio do escritório Dal Pozzo Advogados.)
Fonte: www.migalhas.com.br
20/10/2021
O Direito Intertemporal
Administrativa

e

a

nova

Lei

de

Improbidade

Luiz Manoel Gomes Junior, Diogo de Araujo Lima e Rogerio Favreto
(Luiz Manoel Gomes Junior é doutor e mestre em Direito pela PUC-SP,
professor nos programas de doutorado e mestrado em Direito da
Universidade de Itaúna (UIT-MG), de mestrado da Universidade
Paranaense (Unipar-PR), dos cursos de pós-graduação da PUC-SP e da
Fundação Escola Superior do Ministério Público do Mato Grosso (FESMPMT) e advogado; Diogo de Araujo Lima é mestrando em Direito Processual
Civil e Cidadania na Universidade Paranaense (Unipar-PR), especialista em
Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários (Ibet),
promotor de Justiça, coordenador do Grupo Especializado na Proteção do
Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa (Gepatria)
– Regional de Umuarama; Rogerio Favreto é desembargador do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região, mestre em Direito pela PUC-RS,
especialista em Direito Político pela Unisinos-RS, ex-procurador do
município de Porto Alegre e ex-secretário nacional de Reforma do
Judiciário do Ministério da Justiça.)
Fonte: www.conjur.com.br
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18/10/2021
Nova Lei de Improbidade Administrativa separa o joio do trigo
Marcelo Aith
(Advogado, Latin Legum Magister (LL.M) em Direito Penal Econômico pelo
Instituto Brasileiro de Ensino e Pesquisa (IDP), especialista em Blanqueo
de Capitales pela Universidade de Salamanca e professor convidado da
Escola Paulista de Direito.)
Fonte: www.conjur.com.br
17/10/2021
Impacto do PL que altera a Lei de improbidade administrativa
Juliana Campolina Rebelo Horta e Renato Manente Corrêa
(Juliana Campolina Rebelo Horta é Procuradora do Estado de São Paulo.
Graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Especialista
em Processo Civil pela Escola Superior da Procuradoria Geral do Estado de
São Paulo. Mestre em Gestão e Políticas Públicas pela Escola de
Administração da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Membro do Grupo
Especial de Atuação do Contencioso Geral - GEAC da PGE/SP; Renato
Manente Corrêa é Procurador do Estado de São Paulo. Graduado pela
Universidade Federal de Goiás (UFG). Especialista em Processo Civil pela
Escola Superior da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. Membro do
Grupo Especial de Atuação do Contencioso Geral - GEAC da PGE/SP.)
Fonte: jota.info
14/10/2021
Falsas premissas na discussão sobre Improbidade Administrativa
Francisco Octavio de Almeida Prado Filho
(Sócio-fundador do escritório Almeida Prado Advogados e presidente da
Comissão de Estudos sobre Improbidade Administrativa do IASP.)
Fonte: www.migalhas.com.br
14/10/2021
Mitos e verdades da reforma da Lei de Improbidade Administrativa
Luís Gustavo F. Guimarães
(Advogado, mestre e doutorando em Direito do Estado pela Faculdade de
Direito da Universidade de São Paulo – USP.)
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Fonte: jota.info
13/10/2021
O que o presidente deveria vetar na nova Lei de Improbidade
Administrativa?
Vera Monteiro
(Professora da FGV Direito SP. Doutora em Direito pela USP. Advogada)
Fonte: jota.info
12/10/2021
A reforma da Lei de Improbidade já sopra seus ares
Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch e Guilherme Pupe da Nóbrega
(Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch é doutor em Direito pela USP,
professor de Direito Público e sócio-fundador do escritório Mudrovitsch
Advogados. Integrou a comissão de juristas instituída para elaboração de
anteprojeto da nova Lei de Improbidade Administrativa; Guilherme Pupe
da Nóbrega é doutorando em Direito pelo IDP, professor de Direito
Processual Civil, sócio do escritório Mudrovitsch Advogados.)
Fonte: www.conjur.com.br
08/10/2021
Os avanços da nova Lei de Improbidade Administrativa
Adel El Tasse
(Mestre e doutor em Direito Penal, professor de Direito Penal, em diversos
cursos de graduação e pós-graduação, professor na Escola da
Magistratura do Estado do Paraná, professor no Curso CERS, coordenador
do Núcleo de Estudos Avançados em Ciências Criminais e procurador
federal.)
Fonte: www.conjur.com.br
07/10/2021
Avança o PL 2.505/2021, que altera a lei de improbidade
administrativa
Williann Georgi
(Advogado formado pela UFSM, especialista em Direito Tributário pelo
IBET.)
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Fonte: www.migalhas.com.br
06/10/2021
Decisão do Congresso vai na contramão da transparência no setor
público
Marcos T. Machado
(diretor do Conselho de Administração do Instituto Ética Saúde.)
Fonte: www.conjur.com.br
06/10/2021
As divergências relativas ao projeto da nova Lei de Improbidade
no Senado
Ana Vogado
(Diretora executiva e sócia do Escritório Malta Advogados, mestranda em
Direito pela Universidade de Brasília (UnB), assistente de docência em
Direito Administrativo Sancionador na Universidade de Brasília (UnB) e
pós-graduada na Escola Superior de Direito.)
Fonte: www.conjur.com.br
01/10/2021
Já há uma reforma da Lei de Improbidade
Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch e Guilherme Pupe da Nóbrega
(Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch é doutor em Direito pela USP,
professor de Direito Público e sócio-fundador do escritório Mudrovitsch
Advogados. Integrou a comissão de juristas instituída para elaboração de
anteprojeto da nova Lei de Improbidade Administrativa. Guilherme Pupe
da Nóbrega é doutorando em Direito pelo IDP, professor de Direito
Processual Civil, sócio do escritório Mudrovitsch Advogados.)
Fonte: www.conjur.com.br
01/10/2021
Mudanças na Lei Improbidade Administrativa
Willer Tomaz
(Advogado do escritório Willer Tomaz Advogados Associados.)
Fonte: www.migalhas.com.br
30/09/2021
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A Lei da Improbidade tem de mudar
Floriano de Azevedo Marques Neto
(Professor titular de Direito Administrativo e diretor da Faculdade de
Direito da USP.)
Fonte: jota.info
28/09/2021
Projeto de reforma da Lei de Improbidade já conta com parecer na
CCJ do Senado
Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch e Guilherme Pupe da Nóbrega
(Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch é doutor em Direito pela USP,
professor de Direito Público e sócio-fundador do escritório Mudrovitsch
Advogados. Integrou a comissão de juristas instituída para elaboração de
anteprojeto da nova Lei de Improbidade Administrativa. Guilherme Pupe
da Nóbrega é doutorando em Direito pelo IDP, professor de Direito
Processual Civil, sócio do escritório Mudrovitsch Advogados.)
Fonte: www.conjur.com.br
24/09/2021
A improbidade administrativa privilegiada no projeto de reforma
da Lei nº 8.429
Carlos Eduardo Kuten
(Especialista em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade
Católica do Paraná (PUC-PR) e assessor de desembargador no Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná.)
Fonte: www.conjur.com.br
25/08/2021
Algumas reflexões sobre o PL nº 2505/21: a necessidade do
debate
Acácia Regina Soares de Sá
(Juíza de Direito Substituta do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, especialista em Função Social do Direito pela Universidade do
Sul de Santa Catarina – Unisul, mestre em Políticas Públicas e Direito pelo
Centro Universitário de Brasília – Uniceub, coordenadora do Grupo
Temático de Direito Público do Centro de Inteligência Artificial do TJDFT,
integrante do Grupo de Pesquisa de Hermenêutica Administrativa do
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Centro Universitário de Brasília – Uniceub e integrante do Grupo de
Pesquisa Centros de Inteligência, Precedentes e Demandas Repetitivas da
Escola Nacional da Magistratura – Enfam.)
Fonte: www.conjur.com.br
16/08/2021
Lei de Improbidade Administrativa: é preciso mudar
Gabriel Senra da Cunha Pereira
(Advogado no escritório Cunha Pereira & Massara Advogados, professor e
mestre em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais (PUC-MG).)
Fonte: www.migalhas.com.br
11/08/2021
A prescrição e as alterações na lei de improbidade administrativa:
o risco do crescimento da impunidade na Administração Pública
Acácia Regina Soares de Sá
(Juíza de Direito Substituta do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios. Especialista em Função Social do Direito pela Universidade do
Sul de Santa Catarina - UNISUL. Mestre em Políticas Públicas e Direito
pelo Centro Universitário de Brasília - UNICEUB. Coordenadora do Grupo
Temático de Direito Público do Centro de Inteligência Artificial do TJDFT.
Integrante do Grupo de Pesquisa de Hermenêutica Administrativa do
Centro Universitário de Brasília - UNICEUB. Integrante do Grupo de
Pesquisa Centros de Inteligência, Precedentes e Demandas Repetitivas da
Escola Nacional da Magistratura - ENFAM.)
Fonte: www.migalhas.com.br
10/08/2021
Nova lei de improbidade administrativa: se aplica aos processos
em andamento?
Agnaldo Bastos
(Advogado atuante no Direito Administrativo, especialista em causas
envolvendo concursos públicos e servidores públicos, Sócio Proprietário do
escritório Agnaldo Bastos Advocacia Especializada.)
Fonte: www.migalhas.com.br
06/08/2021
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Uma breve análise sobre o PL 10.887/18, da Câmara dos
Deputados
Alessandro Ajouz
(Advogado. Exerceu as funções de Advogado da Apex-Brasil e do
SESCOOP-Nacional (entidades do Sistema "S") entre os anos de 2012 e
2019.)
Fonte: www.migalhas.com.br
25/06/2021
Reforma da lei de improbidade
Igor Sant'Anna Tamasauskas
(Advogado do escritório Bottini & Tamasauskas Advogados. Realizou no
dia 26/11/20 a defesa de sua tese de doutoramento com o título "O
acordo de leniência anticorrupção: uma análise sob o enfoque da teoria de
redes", tendo sido aprovado com recomendação para publicação.)
Fonte: www.migalhas.com.br
21/06/2021
Reforma da Lei de Improbidade Administrativa
Igor Sant'Anna Tamasauskas
(Doutor e mestre em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo e sócio de Bottini e Tamasauskas Advogados.)
Fonte: www.conjur.com.br
18/06/2021
Mudanças na LIA aprovadas pela Câmara dos Deputados são
importantes
Marcelo Aith
(Advogado especialista em Direito Público e professor convidado da Escola
Paulista de Direito.)
Fonte: www.conjur.com.br
17/06/2021
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7.

Clipping de notícias

Apresentamos a seguir uma compilação das notícias de interesse
sobre o tema que integraram os informativos regulares do CADIP no ano
de 2021.
Clique no título para ler o texto na íntegra.

7.1. Câmara dos Deputados
Câmara aprova projeto que revisa a
Administrativa; texto segue para sanção

Lei

de

Improbidade

Agentes públicos serão responsabilizados somente se a conduta resultar
da intenção de alcançar resultado ilícito. Danos causados por imprudência,
por exemplo, não serão enquadrados na lei.
06/10/2021
Câmara pode votar nesta terça-feira projeto que revisa a Lei de
Improbidade Administrativa
Também está na pauta a PEC que altera regras de composição do
Conselho Nacional do Ministério Público
05/10/2021
Deputados aprovam texto-base de projeto que revisa a Lei de
Improbidade Administrativa
Estão em análise os destaques que podem alterar pontos da proposta
16/06/2021

7.2. CNN Brasil
Bolsonaro
sanciona
alterações
administrativa; veja o que muda
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Sem vetos, presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sancionou a lei que,
agora, passa a exigir a comprovação de dolo para a condenação de
agentes públicos.
26/10/2021
Entenda a nova versão da lei de improbidade administrativa,
aprovada na Câmara
O texto, que ainda precisa passar pelo Senado antes de entrar em vigor,
define que gestores públicos só possam ser condenados por improbidade
em caso de dolo.
17/06/2021

7.3. Cogresso em Foco
Reforma da lei de improbidade administrativa pode comprometer
transparência
O projeto de lei que corre no Congresso Nacional sobre a reforma da Lei
de Improbidade Administrativa pode comprometer o pleno funcionamento
da Lei de Acesso à Informação (LAI), alerta o cientista político Manoel
Galdino. De acordo com o especialista, a proposta cria mecanismos para
que servidores públicos fiquem desobrigados de responder os
requerimentos exigidos por meio da lei.
04/10/2021

7.4. Conjur
Juíza reconhece prescrição de ação com base na nova Lei de
Improbidade
A ação civil de improbidade administrativa pertence ao chamado Direito
Administrativo Sancionador. Por isso, se aproxima do Direito Penal como
uma extensão do jus puniendi estatal e do sistema criminal.
28/02/2022
Conselho Superior do MP-SP decide pela irretroatividade da nova
LIA
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O Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo decidiu, por
unanimidade, em reunião nesta terça-feira (22/2), pela irretroatividade da
nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei 14.230/21).
22/02/2022
Deputado pede aplicação da nova LIA por prescrição em caso da
"lava jato"
Acusados de integrar esquema de fraudes na Petrobras, o deputado
federal Mario Negromonte Jr. (PP-BA) e o ex-parlamentar Roberto Britto
pediram à Justiça Federal do Paraná o reconhecimento da prescrição
intercorrente na ação de improbidade administrativa da qual são alvos.
03/02/2022
Justiça absolve presidente da Funai em ação de improbidade
administrativa
O princípio da retroatividade da lei mais benéfica se estende aos casos de
improbidade administrativa. Com esse entendimento, a 1ª Vara Federal
Cível e Criminal de Santarém (PA) extinguiu uma ação de improbidade
movida pelo Ministério Público Federal contra o presidente da Fundação
Nacional do Índio (Funai), Marcelo Xavier.
01/02/2022
Secretária não pode ser punida por atos culposos em ação de
improbidade, diz juiz
O princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica alcança as leis que
disciplinam o Direito Administrativo sancionador. Com esse entendimento,
a 1ª Vara de Cachoeira Paulista (SP) rejeitou uma ação de improbidade
administrativa com relação a uma secretária municipal acusada de
elaborar um parecer jurídico que subsidiou o recebimento de valores
indevidos.
26/01/2022
Tendência no TJ-SP tem sido aplicar retroatividade à nova Lei de
Improbidade
O Tribunal de Justiça de São Paulo tem decidido pela aplicação retroativa
da Lei 14.230/2021 (nova Lei de Improbidade Administrativa) aos
processos em andamento. A norma entrou em vigor em outubro de 2021
e, desde então, foi citada em pelo menos oito julgamentos do TJ-SP.
17/01/2022
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Orientação do MPF contra nova LIA viola Constituição, dizem
advogados
A recomendação do Ministério Público Federal para que a reforma da Lei
de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992), promovida pela Lei
14.230/2021, seja aplicada apenas a casos novos, e não aos que já estão
em tramitação, afronta a Constituição e busca manter estratégia de expor
os acusados na imprensa. É o que afirmam 14 renomados advogados em
artigo.
08/12/2021
Se há processo conexo, ação de improbidade pode seguir contra
particular
A existência de processo conexo em que se busque a responsabilização de
agentes públicos por atos contra a administração pública é suficiente para
permitir que uma ação de improbidade administrativa tramite apenas
contra um particular.
07/12/2021
Juíza extingue ação de improbidade após MP não apresentar
indícios de dolo
Se a nova Lei de Improbidade Administrativa exige o dolo além da mera
aquisição de bens de forma incompatível com o salário do agente — e o
Ministério Público não aponta a presença desse elemento —, não há como
dar prosseguimento à ação.
05/12/2021
Com base em nova LIA, TJ-SP suspende ação contra ex-prefeito de
Sagres
Com base na nova Lei de Improbidade Administrativa, o desembargador
Oswaldo Luiz Palu, da 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, suspendeu o recebimento de uma denúncia contra o exprefeito de Sagres, Ricardo Rived Garcia.
01/12/2021
Para MPF, nova LIA não deve mudar polo ativo das ações de
improbidade em trâmite
Ao determinar que o Ministério Público passa a ser o único e exclusivo
legitimado à persecução sancionadora por ato de improbidade, a Lei
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14.231/2021 não tem aplicabilidade para alterar o polo ativo das ações
que já se encontravam em trâmite no momento em que entrou em vigor.
01/12/2021
Juíza aplica nova LIA e rebaixa Petrobras a simples interessada
em ação da "lava jato"
A partir das alterações promovidas pela nova Lei de Improbidade
Administrativa (Lei 14.230/2021), o protagonismo antes experimentado
pela Petrobras nas ações da "lava jato" perdeu a sustentabilidade. O
Ministério Público Federal, de agora em diante, é o único legitimado para
avaliar, requerer, impugnar e recorrer de medidas coercitivas. Com esse
entendimento, a juíza Luciana da Veiga Oliveira, da 3ª Vara Federal de
Curitiba (PR), rebaixou a posição processual da Petrobras à figura de
simples interessada em ação de improbidade administrativa ajuizada
contra diversas empreiteiras.
25/11/2021
Juíza extingue ação por improbidade após absolvição criminal
transitada em julgado
Aplicando a nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei 14.230/2021), a
Vara da Fazenda Pública de São Carlos (SP) determinou a extinção do
processo de improbidade administrativa do ex-secretário da Fazenda da
cidade após sua absolvição na esfera criminal.
25/11/2021
OAB pede suspensão de orientação do MPF contra nova Lei de
Improbidade
O Conselho Federal da OAB propôs reclamação ao Conselho Nacional do
Ministério Público contra uma orientação da 5ª Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Federal quanto às alterações na Lei de
Improbidade Administrativa. A ordem acusa o MPF de tentar burlar o
conteúdo da nova lei.
17/11/2021
Especialistas elogiam lei com novas regras sobre improbidade
administrativa
Nesta terça-feira (26/10), o presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei
14.230/2021, que traz regras mais flexíveis para a Lei de Improbidade
Administrativa (LIA). Agora, a condenação de agentes públicos por crimes
de improbidade passa a exigir comprovação de dolo.
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26/10/2021
Bolsonaro sanciona
Administrativa

projeto

que

muda

Lei

de

Improbidade

O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos o projeto que faz
alterações na Lei de Improbidade Administrativa, nesta terça-feira
(26/10). Pelo novo texto, que virou a Lei 14.230, passa a ser exigida
comprovação de dolo para condenação de agentes públicos por crimes de
improbidade.
26/10/2021
Texto principal de PL que reforma lei de improbidade é aprovado
na Câmara
Por 395 votos a favor e 22 contrários, a Câmara dos Deputados aprovou
nesta terça-feira (5/10) o texto principal do PL 2.505/2021, que altera a
lei de improbidade administrativa. Os deputados acataram sete das oito
alterações feitas pelo Senado e, a pedido do relator do texto na Câmara,
Carlos Zarattini (PT-SP), rejeitou uma emenda sobre nepotismo. Foram
253 votos contrários à emenda e 162 favoráveis. Os deputados ainda vão
concluir a votação de destaques nesta quarta-feira e, depois, o texto
segue para sanção do presidente da República.
05/10/2021
Senadores mudam revisão da Lei de Improbidade, que volta para a
Câmara
O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira (29/9), com alterações, a
revisão da lei sobre improbidade administrativa, prevendo punição a
agentes públicos que agirem com intenção de lesar a administração
pública (PL 2.505/2021).
29/09/2021
Especialistas assinam manifesto
Improbidade Administrativa

a

favor

da

nova

Lei

de

Um grupo de especialistas do Direito divulgou manifestação pedindo que o
Senado não faça alterações na proposta da nova Lei de Improbidade
Administrativa (PL 2505/2021). Na nota, o grupo afirma que o PL é fruto
de intenso debate acadêmico e reflete as preocupações de estudiosos e
agentes públicos dos mais diversos níveis.
27/09/2021
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Câmara aprova PL que revisa Lei de Improbidade Administrativa
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (16/6),
a proposta que revisa a Lei de Improbidade Administrativa (Projeto de Lei
10887/18). A proposta segue agora para o Senado Federal.
17/06/2021
PL da improbidade
advogados

pode

favorecer

investigados,

afirmam

Nesta quarta-feira (16/5), a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de
lei que altera a Lei de Improbidade Administrativa. A principal mudança é
a necessidade de comprovar o dolo do gestor público em cometer a
irregularidade. O tema agora segue para o Senado.
17/06/2021
Associação de
administrativa

procuradores

repudia

PL

da

improbidade

Segundo a entidade, o projeto representa um grande retrocesso para a
sociedade e para o combate à corrupção.
16/06/2021
Entidades se posicionam sobre votação do PL 10.887 que altera a
LIA
Nesta terça-feira (15/6), o Plenário da Câmara do Deputados decidiu, por
369 votos a 30, que a apreciação do PL 10.887/2018 deve tramitar em
regime de urgência. O projeto de autoria do deputado Roberto Lucena
(Podemos-SP) altera a atual lei de improbidade administrativa.
16/06/2021
Especialistas comentam PL que visa alterar Lei de Improbidade
Administrativa
A Câmara dos Deputados deve votar nesta semana o PL 10.887 que altera
a atual lei de improbidade administrativa, de autoria do deputado Roberto
de Lucena (Podemos-SP).
14/06/2021
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7.5. G1
Bolsonaro sanciona, sem vetos, projeto que flexibiliza lei de
improbidade administrativa
Proposta estabelece que, para a condenação de agentes públicos, será
exigida a comprovação de dolo, ou seja, da intenção de cometer
irregularidade.
26/10/2021
Câmara aprova texto principal de projeto que flexibiliza lei de
improbidade
Projeto voltou para análise dos deputados após ter sido alterado no
Senado na semana passada. PL propõe a necessidade da comprovação de
dolo para condenação de agentes públicos.
05/10/2021
Senado vai analisar alteração na lei de improbidade administrativa
aprovada na Câmara
Novo texto prevê que o agente público só responderá por improbidade se
for comprovado que agiu com intenção.
17/06/2021

7.6. Migalhas
Improbidade: Juíza aplica nova lei e encerra processo de exprefeito
Para a magistrada, não há indício de prova de que o alcaide teria agido
com dolo para obter benefício próprio.
26/01/2022
Advogado faz
administrativa

raio

X

de

novas

regras

para

improbidade

Dentre os pontos destacados, Fábio Medina Osório enfatizou que a
reforma da improbidade administrativa acolheu conceito de sanção
administrativa.
29/10/2021
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Câmara aprova
administrativa

projeto

que

revisa

a

lei

de

improbidade

A Câmara dos Deputados concluiu, nesta quarta-feira, 6, a votação do
projeto que revisa a lei de improbidade administrativa (PL 2.505/21 antigo PL 10.887/18), que vai agora para sanção presidencial. A maior
alteração do texto é a exigência de dolo (intenção) para que agentes
públicos sejam responsabilizados. Danos causados por imprudência,
imperícia ou negligência não poderão ser configurados como improbidade.
07/10/2021
Câmara aprova PL que revisa lei de improbidade administrativa
Texto limita punição a condutas dolosas, ou seja, quando houve intenção
de lesar os cofres públicos.
17/06/2021

7.7. Senado Federal
Lei define novas regras para improbidade administrativa
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 14.230, de 2021, que
estabelece novas regras para os processos por improbidade
administrativa. O texto foi publicado no Diário Oficial da União desta
terça-feira (26). A norma é resultado do projeto de lei (PL) 2.505/2021,
apresentado originalmente como PL 10.887/2018 pelo deputado federal
Roberto de Lucena (Podemos-SP). O relator da matéria, senador
Weverton (PDT-MA), sugeriu mudanças no texto.
26/10/2021
Vão à sanção mudanças na Lei de Improbidade Administrativa
Seguiu para sanção o PL 2505/2021 que modifica a Lei da Improbidade
Administrativa para tipificar como ato de improbidade apenas a conduta
dolosa, com intenção de causar resultado ilegal. O projeto da Câmara foi
aprovado pelo Senado com modificações no final de setembro. Apenas
uma alteração feita pelos senadores foi rejeitada pelos deputados: a que
excluía o nepotismo da necessidade de comprovação da intenção do
agente público cometer ilegalidade para ser tipificado como improbidade.
08/10/2021
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Novo marco regulatório da improbidade administrativa chega ao
Senado
O Senado analisará o projeto que cria novas regras para a lei que trata da
improbidade administrativa (Lei 8.429, de 1992). O PL 10.887/2018 foi
aprovado na quarta-feira (16) pela Câmara dos Deputados.
17/06/2021

7.8. STJ – Superior Tribunal de Justiça
Prazo para agravo contra recebimento da ação de improbidade é
contado a partir da intimação do advogado sobre a decisão
A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que o
prazo para a interposição do agravo de instrumento contra decisão que
recebe ação por ato de improbidade administrativa corre a partir da
intimação do advogado sobre o recebimento, nos termos do artigo 17,
parágrafos 9º e 10º da Lei 8.429/1992 (modificados pela Lei
14.230/2021).
24/12/2021
Lei de Improbidade Administrativa é o tema do programa Entender
Direito desta semana
O programa Entender Direito desta semana traz a debate a Lei de
Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992), com os especialistas
Thállius Moraes e Antonio Daud.
28/09/2021

7.9. STF – Supremo Tribunal Federal
Ministro Alexandre de Moraes assegura a
legitimidade para propor ação por improbidade

entes

públicos

Para o ministro, a supressão da legitimidade, introduzida por mudanças na
Lei de Improbidade Administrativa, caracteriza uma espécie de monopólio
do combate à corrupção ao Ministério Público não autorizado pela
Constituição Federal.
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17/02/2022

7.10. TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
EPM abre inscrições para a abertura do Núcleo de Estudos sobre a
Nova Lei de Improbidade Administrativa
A Escola Paulista da Magistratura (EPM) promoverá no dia 10 de março a
Sessão de abertura do Núcleo de Estudos sobre a Nova Lei de
Improbidade Administrativa, coordenado pelo desembargador Antonio
Carlos Villen e pelo juiz Alexandre Dartanhan de Mello Guerra.
25/02/2022
EPM inicia o curso ‘Probidade administrativa e seus aspectos
teleológicos’
Com a aula “A construção do conceito de moralidade administrativa”,
proferida pelo professor Gustavo Justino de Oliveira, teve início nesta
segunda-feira (27) o curso Probidade administrativa e seus aspectos
teleológicos da Escola Paulista da Magistratura (EPM), coordenado pelo
desembargador Luiz Sérgio Fernandes de Souza e pelo juiz Paulo Roberto
Fadigas Cesar.
29/09/2021
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8.

Vídeos

Apresentamos links para vídeos de interesse sobre a matéria com
conteúdo aberto e gratuito hospedados no Youtube:
Clique na imagem para assistir ao conteúdo.

Retroatividade da Nova Lei de Improbidade Administrativa
Fonte: Escola Superior da Advocacia do Rio de Janeiro – ESA OAB-RJ –
14/02/2022
Debatedores: Thaís Marçal Coordenadora acadêmica da ESA
OABRJ.
Leonardo
Rocha
–
Coordenador de Direito Urbanístico
da ESA OABRJ e procurador da
UERJ.
Palestrantes: Ana Maria Barata Advogada e professora da UFPA.
Fernando Mendes - Advogado e
ex-presidente
da
AJUFE
e
AJUFESP.

Reflexões sobre as recentes alterações na Lei da Improbidade Administrativa
Fonte: Escola Superior do MPSP – 26/11/2021
🗣 Abertura:
Antonio Herman de Vasconcellos e
Benjamin (Ministro do Superior
Tribunal de Justiça)
🗣 Exposições:
Indisponibilidade de Bens
Retroatividade da nova Lei

e

Landolfo Andrade de Souza
(Promotor de Justiça do MPSP)
Aspectos
da
Retroatividade
Associada
ao
Direito
Sancionador
Ricardo
de
Barros
Leonel
(Promotor de Justiça do MPSP)
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A Improbidade Kinder Ovo: Vedação da Decisão Surpresa, Prescrição Material e Intercorrente
e Direito a Adequação da Demanda (Emendatio e Mutatio Libelli)
Hermes Zaneti Junior (Promotor de Justiça e diretor do CEAF – MPES)
Atos de Improbidade Administrativa que Importam Enriquecimento Ilícito – art. 9º da LIA
Wallace Paiva Martins Junior (Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico do MPSP)
O Dolo na Improbidade Administrativa
Rita Tourinho (Promotora de Justiça do MPBA)
🗫 Mediadora:
Camila Moura e Silva (Promotora de Justiça Chefe de Gabinete do CAO Cível e Tutela Coletiva do
MPSP.)

Inovações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade
Administrativa - Fonte: MPPAoficial – 24/11/2021

O Curso visa capacitar os
servidores para atuar na área da
improbidade
administrativa
de
forma eficaz e atualizada com a
legislação mais recente.

Primeiras impressões sobre a Nova Lei de Improbidade Administrativa
Fonte: Tribunal de Justiça de Santa Catarina - TJSC – 22/11/2021
Live Primeiras Impressões sobre a
Nova
Lei
de
Improbidade
Administrativa. O evento virtual terá
como palestrante o desembargador
Hélio do Valle Pereira, integrante
da 5ª Câmara de Direito Público do
TJSC,
e
abertura
pelo
desembargador Paulo Henrique
Moritz Martins da Silva, diretorexecutivo da AJ. A transmissão
será feita via canal do TJSC no
YouTube
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Prática do Ministério Público na Nova Lei de Improbidade Administrativa:
perspectivas e desafios
Fonte: Escola Superior do MPMA – ESMPMA – 19/11/2021
Igor Pereira Pinheiro – Promotor de
Justiça do MPCE. Especialista,
Mestre e Doutor em Ciências
Jurídico-Políticas
pela
Universidade de Lisboa. Autor do
Livro "A Nova Lei de Improbidade
Administrativa
Comentada"
e
"Improbidade Administrativa pelo
STF e STJ".

Webinar - Reflexões sobre a Nova Lei de Improbidade Administrativa ante a
Constituição Federal
Fonte: Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP –
22/11/2021

Facilitadores: Prof. Dr. Adriano
Assis; Prof. Dr. Emerson Garcia;
Prof. Dr. Hermes Zaneti Jr.
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A reforma da Lei de Improbidade Administrativa em debate
Fonte: Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – FDUSP –
06/12/2021
A Faculdade de Direito da USP
reuniu especialistas para discutir os
andamentos da Lei de Improbidade
Administrativa (Lei nº 14.230).
Facilitador:
Luis
Gustavo
Guimarães
Debatedores: Prof. Dr. Floriano de
Azevedo Marques Neto; Prof. Dr.
Marcos Perez; Prof. Dr. Sebastião
Tojal; Profa. Dra. Vera Monteiro; e
Deputado Federal Carlos Zarattini.

Nova Lei de improbidade Administrativa – PARTE 2 – Questões Processuais
Fonte: Escola Superior do MPPR – 17/11/2021
A segunda live da programação
especial promovida pelo MPPR
sobre os impactos da nova Lei de
Improbidade Administrativa na
atuação ministerial. O encontro
abordará
especificamente
as
questões processuais envolvendo
o tema e contará com a
participação do juiz Fernando da
Fonseca Gajardoni (TJSP) e dos
procuradores
regionais
da
República Edilson Vitorelli (SP) e
Sérgio Cruz Arenhart (TRF4).

Nova Lei de improbidade Administrativa – PARTE 1 – Princípios
Constitucionais do Direito - Fonte: Escola Superior do MPPR – 10/11/2021

MP Debate – Primeiras Leituras da
Nova
Lei
de
Improbidade
Administrativa – PARTE 1 –
Princípios Constitucionais do Direito
Administrativo Sancionador
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Nova Lei de improbidade Administrativa
Fonte: CEAF MPRS – 09/11/2021

Facilitador: Emerson Garcia
Promotor de Justiça do MPRJ
*Curso oferecido pelo MPRJ

–

Workshop - Investigação na Defesa do Patrimônio Público
Fonte: MPMG – 16/11/2021

Reforma da Lei de Improbidade –
Instauração
e
Instrução
de
Procedimentos.

Lei de Improbidade Administrativa e propostas de alteração da norma
Fonte: Entender Direito STJ – 28/09/2021
O programa Entender Direito desta
semana traz a debate a Lei de
Improbidade Administrativa (Lei
8.429/92), com os especialistas
Thállius Moraes e Antonio Daud. Na
entrevista com os jormalistas
Thiago Gomide e Fátima Uchôa, os
professores de direito administrativo
tratam ainda do Projeto de Lei
10.887/2018, recém aprovado na
Câmara dos Deputados, que busca
alterar importantes dispositivos da
norma.
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Senado aprova projeto que altera lei da improbidade administrativa no caso
de má fé – Fonte: Agência Senado – 29/09/2021
Os senadores aprovaram, nesta
quarta-feira (29), com alterações, a
revisão da lei sobre improbidade
administrativa.
Só
poderão
responder por improbidade os
agentes
públicos
que
comprovadamente
agiram
na
intenção de cometer ilegalidade.
Para alguns senadores, a proposta
pode dificultar a condenação desses
agentes. O texto volta para análise
da Câmara dos Deputados.

Nova Lei de Improbidade Administrativa: o que muda no combate à corrupção
se lei for aprovada - Fonte: TV Senado – 28/09/21
Tramita no Senado o projeto da
Nova
Lei
de
Improbidade
Administrativa, que combate a
corrupção nos governos e no
serviço público. Partidos do governo
e da oposição aprovaram o texto na
Câmara dos Deputados. Críticos
afirmam que a corrupção e a
impunidade aumentarão se o
Projeto de Lei 2.505/2021 não for
alterado no Senado. Para Vera
Monteiro, professora de direito da
FGV, a lei atual tem que ser
modernizada.
Ela defende principalmente a exigência de provas do dolo, ou má-fé, para caracterizar a
improbidade administrativa e evitar injustiças
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O que a Lei de Improbidade Administrativa pode mudar no combate à
corrupção e na gestão pública? - Fonte: TV Senado – 05/08/2021
O que a Lei de Improbidade
Administrativa representa para o
combate à corrupção e como as
mudanças propostas na lei de
improbidade podem afetar a gestão
das
políticas
públicas
e
a
impunidade? A redação atual,
considerada
genérica,
gera
insegurança
jurídica
para
os
gestores públicos: o chamado
"apagão das canetas". Veja a
opinião
do
presidente
da
Associação
Nacional
de
Especialistas em Políticas Públicas
e Gestão Governamental, Pedro
Pontual.

O que significa para o combate à corrupção o projeto que muda a Lei de
Improbidade Administrativa - Fonte: TV Senado – 04/08/2021
Deltan Dallagnol explica o que é
improbidade administrativa e o que
significa para o combate à
corrupção o projeto (PL 2505/2021)
que propõe mudanças na Lei de
Improbidade Administrativa. Na
opinião do procurador, as mudanças
são
negativas,
embora
ele
reconheça
que
há
aspectos
positivos. Ele destaca cinco pontos
que poderão tornar a lei sem efeito
para o combate à corrupção e
também ineficiente para punir
culpados e recuperar prejuízos à
administração pública.
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Diga não à Lei da Improbidade Administrativa - MPSC explica
Fonte: Ministério Público SC – 16/06/2021
O combate à corrupção no Brasil
está ameaçado por uma mudança
na
Lei
de
Improbidade
Administrativa que tramita no
Congresso Nacional. Hoje, a Lei n.
8.429/92 é um dos instrumentos
mais importantes de combate à má
gestão pública. Contudo, o Projeto
de Lei 10.887/18, de autoria do
deputado Carlos Zaratini, propõe
diversas mudanças danosas a essa
lei. Com as alterações, atos como a
contratação sem concurso público, o
fura-fila na vacinação contra o
Covid-19
e
o
racismo
ou
discriminação de qualquer tipo no
âmbito da administração pública deixariam de ser enquadrados como improbidade administrativa,
por exemplo. Assista ao vídeo da Promotora de Justiça Lara Peplau, Coordenadora do Centro de
Apoio Operacional da Moralidade Administrativa, e entenda os impactos dessa proposta.

Câmara aprova mudanças na Lei de Improbidade Administrativa
Fonte: Câmara dos Deputados - 16/06/2021
O Plenário da Câmara dos
Deputados aprovou, nesta quartafeira (16), a proposta que revisa a
Lei de Improbidade Administrativa
(Projeto de Lei 10887/18). Foi
aprovado o texto elaborado pelo
relator, deputado Carlos Zarattini
(PT-SP). A proposta segue agora
para o Senado Federal.
A principal mudança prevista é a
punição apenas para agentes
públicos que agirem com dolo, ou
seja, com intenção de lesar a
administração pública.

I VOLTAR AO SUMÁRIO I

P á g i n a | 112

Alterações na
Lei de Improbidade Administrativa Lei nº 8.429/1992
(Lei nº 14.230/2021)
Opinião | Improbidade Administrativa e Combate à Corrupção
Fonte: Jornalismo TV Cultura – 04/02/2021
O Opinião desta semana fala sobre
improbidade administrativa e as
possíveis mudanças na Lei da
Improbidade.
Participam
do
programa, que vai ao ar quinta-feira
(4), às 20h30, o deputado federal,
Secretário de Transparência da
Câmara
dos
Deputados
e
Presidente da Frente Parlamentar
de Combate à Corrupção, Roberto
de Lucena (Podemos - SP); o
procurador-geral de Justiça de São
Paulo Mário Sarrubbo; o deputado
federal Carlos Zarattini e o
conselheiro do tribunal de Contas do
Estado de São Paulo Dimas
Ramalho.

2020 - Painel sobre a Nova Lei de Improbidade Administrativa
Fonte: Emagis TRF4 – 03/09/2020

Painel sobre a Nova Lei de
Improbidade
Administrativa.
Webinário realizado pela Escola da
AGU e Escola da Magistratura do
TRF 4ª Região. Data: 28.08.2020
15h-18h40. Coordenação Científica:
Des. Federal Márcio Antônio Rocha
- Diretor da Escola da Magistratura
do TRF4 e Dr. Eugênio Battesini Diretor da Escola da AGU da 4ª
Região.
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9.

Aulas e cursos
Clique nos links destacados em azul para mais informações e conteúdo.

9.1. Escola Paulista de Magistratura - EPM
1º Núcleo de Estudos sobre a Nova Lei de Improbidade
Administrativa
A Escola Paulista da Magistratura (EPM) realizará o 1º Núcleo de Estudos sobre a

Nova Lei de Improbidade Administrativa, sob a coordenação do Desembargador
Antonio Carlos Villen e Juiz Alexandre Dartanhan de Mello Guerra, sempre às 5ªs
feiras, a partir do dia 10 de março de 2022.
O Núcleo destina-se exclusivamente aos Magistrados do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo e de outros Tribunais, todavia a Sessão de abertura será
aberta a todos, conforme edital.

Veja o programa:

DATAS
10/03/2022

TEMAS
SESSÃO DE ABERTURA: Panorama das
principais alterações da Nova Lei de
Improbidade. Impactos da Nova Lei nos
processos em andamento. Casos pendentes
e decisões cobertas pela coisa julgada:
novatio legis in mellius?

PALESTRANTES
Des. Vicente de Abreu Amadei
(TJSP-EPM) e Des. Mônica de
Almeida Magalhães Serrano (TJSPEPM)

24/03/2022

LINDB e Nova LIA: principais aspectos

Prof. Dr. Ricardo Marcondes Martins
(PUC-SP)

31/03/2022

Impactos da nova Lei na jurisprudência das
Cortes Superiores do Brasil. A Nova LIA e o
CNJ

Prof. Dr. Richard Paulro Pae Kim
(TJSP-CNJ)

07/04/2022

O elemento subjetivo e a tipicidade da
improbidade administrativa no art. 11 da
Nova LIA. O art. 10 da Nova Lei e o acordo
de não-persecução civil: principais aspectos

Des. Luis Francisco Aguilar Cortez
(TJSP/PUCCAMP)

28/04/2022

O regime da prescrição na Nova LIA:
retroatividade? Dos tipos e das sanções na

Prof. Livre-docente Luis Manuel
Fonseca Pires (TJSP/PUC-SP)
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nova Lei – principais modificações
05/05/2022

Visão panorâmica das principais alterações
processuais/procedimentais da Nova LIA

Prof. Dr. Fernando da Fonseca
Gajardoni (TJSP/USP-FDRP)

19/05/2022

Aspectos processuais/procedimentais de
transição/aplicação da nova LIA aos
processos em curso. Meios de
desconstituição das decisões proferidas sob
a égide da Lei nº 8.429/92, na redação
anterior à nova Lei

Prof. Titular Dr. Flávio Luis Yarshell
(USP)

02/06/2022

Petição inicial, legitimidade ativa, resposta
do réu, provas, sentença e recursos:
principais modificações da Nova LIA

Prof. Livre-Docente Nelson Nery
Junior (PUC-SP)

23/06/2022

Da conversão da ação de improbidade
administrativa em ação civil pública (art.17,
§ 16º). Sequestro e indisponibilidade de
bens na nova LIA: principais alterações

Prof. Livre-docente Cassio
Scarpinella Bueno

ENCERRAMENTO: Sistema brasileiro de
tutela da probidade administrativa: uma
visão prospectiva

Min. Antonio Herman Benjamin (STJ)
– a confirmar

30/06/2022

(PUC-SP)

Improbidade administrativa: principais modificações introduzidas
pela Lei nº 14.230/21

A Escola Paulista da Magistratura (EPM) e a Fundação Arcadas realizaram de
30 de novembro a 2 de dezembro o ciclo de palestras “Improbidade
administrativa: principais modificações introduzidas pela Lei nº 14.230/21”, sob
a coordenação do desembargador Antonio Carlos Villen e do juiz Alexandre
Dartanhan de Mello Guerra. As exposições serão realizadas das 9h30 às 12 horas, à
distância, com acesso na Central de vídeos do site da Escola.

Veja o programa:

DATAS
30/11/2021

1º/12/2021

TEMAS

PALESTRANTES

Panorama das principais modificações
introduzidas pela recente Lei nº 14.230, de
25 de outubro de 2021, na improbidade
administrativa.

Juiz Luis Manuel Fonseca Pires
(EPM)

O elemento subjetivo e a tipicidade da
improbidade administrativa no artigo 11

Des. Vicente de Abreu Amadei
(EPM)
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da LIA.
O artigo 10 da LIA e o acordo de não
persecução civil.
02/12/2021

O novo regime da prescrição na
improbidade administrativa.
Impactos da nova LIA nos processos em
andamento. Casos pendentes e decisões
cobertas pela coisa julgada: novatio legis in
mellius?

Prof. Marcos Augusto Perez
(Fundação Arcadas)

Des. Gilson Delgado Miranda (EPM)
Prof. Flávio Luiz Yarshell (Fundação
Arcadas)

Probidade administrativa e seus aspectos teleológicos

A Escola Paulista da Magistratura (EPM) realizou, nos dias 27 de setembro a
1º de outubro, o curso “Probidade administrativa e seus aspectos teleológicos”,
sob a coordenação do desembargador Luiz Sérgio Fernandes de Souza e pelo juiz
Paulo Roberto Fadigas Cesar., cujas aulas gravadas encontram-se disponíveis na
Central de vídeos do site da Escola, mediante uso de usuário e senhas
institucionais.

Veja o programa:

DATAS

TEMAS

PALESTRANTES

27/09/2021

A construção do conceito de moralidade
administrativa

Prof. Dr. Gustavo Justino de Oliveira

29/09/2021

Justiça distributiva, políticas públicas e
probidade administrativa.

Prof. Dr. José Maurício Conti

30/09/2021

Pandemia, dilemas morais e improbidade
administrativa

Profª. Drª. Eunice Aparecida de
Jesus Prudente

01/10/2021

O controle da probidade administrativa e a
judicialização da política.

Prof. Dr. José Eduardo Faria
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10. Legislação
LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 - Altera a Lei nº 8.429, de 2

de junho de 1992, que dispõe sobre improbidade administrativa.
LEI Nº 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.
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11. Sobre o CADIP

CADIP | Centro de Apoio ao Direito Público
O Centro de Apoio ao Direito Público (Cadip), criado em 27/5/09 (Portaria nº
7.679/09), atende magistrados por meio de levantamento e sistematização de
doutrina, jurisprudência e/ou legislação, seleção e divulgação de notícias, bem
como a organização de reuniões, cursos, palestras e demais eventos afetos à
Seção de Direito Público do TJSP.

Contato
Telefones: (11) 3489-5428 / 5323 / 5177
E-mail: cadip@tjsp.jus.br
Endereço: Gade MMDC – Av. Ipiranga, 165 - 5º andar - salas 2/3
CEP 01046-010 – São Paulo - SP

O CADIP está no Telegram
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