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LEI nº 14.230, de 25/10/2021 

- Promove alterações na Lei de Improbidade 

Administrativa (Lei nº 8.429/1992). Vigência da alteração 

legislativa na data de sua publicação (art. 5º, Lei 

nº 14.230/2021). 
 

- Disrupção do modelo anterior. Nítido distanciamento do 

microssistema de tutela coletiva (v.g., inaplicação da 

remessa necessária, vide art. 17, § 19, IV, Lei 

nº 8.429/1992, incluído pela Lei nº 14.230/2021). 
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LEI nº 14.230, de 25/10/2021 

- Contenção do açodamento da persecução, diante de sua consequência 

negativa denominada de “apagão das canetas” (fenômeno da 

ossificação/paralisação da Administração Pública). Movimento contínuo à 

reforma da LINDB pela Lei nº 13.655/2018. 
 

- NOVIDADE: Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de 
divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência (art. 1º, § 8º, Lei 
nº 8.429/1992, incluído pela Lei nº 14.230/2021). 
 

- NOVIDADE: A sentença deverá considerar as consequências práticas da 
decisão; bem como considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor 
e as exigências das políticas públicas a seu cargo (art. 17-C, II e III, Lei 
nº 8.429/1992, incluídos pela Lei nº 14.230/2021). Vide arts. 20 e 22, LINDB, 
incluídos pela Lei nº 13.655/2018. 
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AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
(Lei nº 8.429/1992) 

- Importante instrumento de tutela do patrimônio público 
e da moralidade administrativa (vide art. 37, caput e § 4º, 
CRFB). 
 

- Ação coletiva com o objetivo de punir os responsáveis pela 
prática de atos de improbidade administrativa. 
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CARÁTER SANCIONADOR DA  

AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

“(..) ação com caráter eminentemente repressivo, destinada, mais que a tutelar direitos, 
a aplicar penalidades. Sob esse aspecto, ela é marcadamente diferente da ação civil 
pública e da ação popular. Todavia, há entre elas um ponto comum de identidade: as 
três, direta ou indiretamente, servem ao objeto maior e superior de tutelar o direito 
transindividual e democrático a um governo probo e a uma administração pública 
eficiente e honesta”  

(ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de 
direitos. 3 ed. São Paulo: RT, 2008, p. 111). (grifei) 

 
- NOVIDADE: Tornando marcante a diferença entre as referidas ações coletivas, há 
possibilidade de conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil 
pública caso ausentes os requisitos para imposição das sanções previstas naquela, cuja 
decisão cabe agravo de instrumento (art. 17, §§ 16º e 17º, Lei nº 8.429/1992, incluído 
pela Lei nº 14.230/2021). 
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CARÁTER SANCIONADOR DA  

AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
(exegese do art. 37, § 4º, in fine, CRFB) 

- Jurisprudência pretérita:  
 

“(..) improbidade administrativa não é crime. A Lei de Improbidade 
Administrativa é uma lei de natureza cível, onde as condutas e as sanções 
não têm natureza penal, não estando sujeitas às normas de Direito 
Penal” (STJ – AgRg no AREsp 205.536/RS, 2ª Turma, j. 20/09/2012). 

 
- NOVIDADE: Previsão expressa de aplicação dos princípios 
constitucionais do direito administrativo sancionador ao sistema da 
improbidade (art. 1º, § 4º, Lei nº 8.429/1992, incluído pela Lei 
nº 14.230/2021). 
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DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

“(..) o direito administrativo sancionador é a expressão do efetivo poder de punir estatal, 
que se direciona a movimentar a prerrogativa punitiva do Estado, efetivada por meio da 
Administração Pública e em face do particular ou administrado. (..) Em essência qualitativa, 
não há diferença alguma da punição administrativa para a sanção penal: em ambos os casos o 
Estado expressa, por meio dos órgãos públicos competentes, o seu poder de punir condutas 
antijurídicas. É por isso que deve existir um núcleo mínimo de garantias aplicáveis à 
expressão punitiva do Estado, seja ela exercida e efetivada pelos órgãos administrativos, 
seja pela justiça criminal. (..) Com efeito, dentro da ampla seara do direito administrativo 
sancionador, o recorte que mais suscita debates e atenção dos juristas é o da improbidade 
administrativa. A gravidade das sanções previstas na Lei 8.429/1992 deixa claro para o 
operador do direito que, em matéria de direito sancionador, deve haver um núcleo 
comum de garantias, cuja aplicação não é exclusiva da seara penal”  

(GONÇALVES, Benedito; GRILO, Renato César Guedes. Os princípios constitucionais do regime 
administrativo sancionador no regime democrático da Constituição de 1988. In: Revista de Estudos 
Institucionais - REI (FND/UFRJ), v. 7, n. 2, mai/ago 2021, p. 467-478). 

Prof. Guilherme Hartmann | @guilhermekhartmann   



APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO 

SANCIONADOR NA ESFERA DA IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA 
(art. 1º, § 4º, Lei nº 8.429/1992) 

- Princípio da legalidade, sob o viés da tipicidade (art. 5º, II e XXXIX, CRFB).  
 

NOVIDADE: Indicação pelo autor de apenas um dos tipos dentre aqueles dos arts. 
9º, 10 e 11, Lei nº 8.429/1992, para cada ato de improbidade administrativa , 
não podendo o juiz condenar em tipo diverso (art. 17, §§ 10-D e 10-F, I, Lei 
nº 8.429/1992, incluído pela Lei nº 14.230/2021). 
 

NOVIDADE: Necessidade de identificação das normas violadas para 
enquadramento do ato de improbidade por violação à princípio da 
Administração Pública (art. 11, § 3º, Lei nº 8.429/1992, incluído pela Lei 
nº 14.230/2021). 
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APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO 

SANCIONADOR NA ESFERA DA IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA 
(art. 1º, § 4º, Lei nº 8.429/1992) 

- Princípio do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, 
CRFB).  

 

NOVIDADE: Necessidade de individualização de condutas na 
petição inicial (art. 17, § 6º, I, Lei nº 8.429/1992, incluído 
pela Lei nº 14.230/2021), o que permite ao demandado se 
defender apropriadamente. 
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APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO 

SANCIONADOR NA ESFERA DA IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA 
(art. 1º, § 4º, Lei nº 8.429/1992) 

- Princípio da pessoalidade da pena (art. 5º, XLV, CRFB).  

 

NOVIDADE: Expressão “sanções de caráter pessoal” (art. 17-D, Lei 
nº 8.429/1992, incluído pela Lei nº 14.230/2021). Nesse sentido, o 
sucessor ou herdeiro responde apenas até o limite do valor da 
herança (art. 8º, Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei 
nº 14.230/2021). 

Prof. Guilherme Hartmann | @guilhermekhartmann   



APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO 

SANCIONADOR NA ESFERA DA IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA 
(art. 1º, § 4º, Lei nº 8.429/1992) 

- Princípio da irretroatividade (art. 5º, XL, CRFB). Aplicação da 
irretroatividade da norma penal mais gravosa (incriminadora); e da 
retroatividade da norma penal mais benéfica (lex melius ou abolitio criminis). 

 

“Ninguém poderá ser condenado por atos ou omissões que, no momento em que 
foram cometidos, não constituam delito, de acordo com o direito aplicável. 
Tampouco poder-se-á impor pena mais grave do que a aplicável no momento da 
ocorrência do delito. Se, depois de perpetrado o delito, a lei estipular a 
imposição de pena mais leve, o deliquente deverá dela beneficiar-se” (art. 9º, 
Convenção Americana de Direito Humanos, 1969 - Pacto de San José da Costa 
Rica). 
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APLICABILIDADE DAS NORMAS PROCESSUAIS  

DA LEI nº 14.230/2021 

- Aplicabilidade imediata das normas processuais aos feitos em curso, 

respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas 

sob a vigência da norma revogada (art. 14, CPC c/c art. 5º, XXXVI, CRFB). 
 

“3. A jurisprudência desta Corte Superior é iterativa no sentido de que se aplica, 

no ordenamento jurídico brasileiro, a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais 

(tempus regit actum), que orienta as regras de direito intertemporal em âmbito 

processual, segundo a qual o juízo de regularidade do ato praticado deve ser 

efetivado em consonância com a lei vigente no momento da sua realização” (STJ - 

AgInt no AREsp 1.594.011/SP, 3ª Turma, j. 08/06/2021). 
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APLICABILIDADE DAS NORMAS MATERIAIS  

DA LEI nº 14.230/2021 

- Alguns tópicos se destacam nesse imbróglio de aplicação retroativa das 
normas de direito material da Lei nº 14.230/2021 aos fatos 
anteriormente praticados:  
 

(i) o art. 10, Lei nº 8.429/1992 previa a figura culposa de ato de improbidade 
administrativa, e agora se exige o dolo. 
 

(ii) o art. 11, Lei nº 8.429/1992 tinha previsão meramente exemplificativa de 
condutas de improbidade administrativa (numerus apertus) e agora passa a ter a 
previsão de condutas em enumeração taxativa (numerus clausus). 
 

(ii) novel regime prescricional do art. 23, Lei nº 8.429/1992. 
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“01. Não se aplicam os novos dispositivos dos arts. 9º, 10 e 11 da LIA alterados 

pela Lei 14.230/2021 a atos de improbidade ocorridos anteriormente ao início de 

sua vigência, pois, sendo as regras originais parâmetros de garantia e efetividade 

da probidade, as novas condutas típicas, se retroagirem, promoverão retrocesso 

no sistema de improbidade, cujas bases sa ̃o constitucionais (art. 37, § 4º), 

atentando também contra os compromissos assumidos pelo Brasil nas 

Convenções Internacionais contra a Corrupção (OCDE, OEA e ONU), 

internalizadas como normas supralegais.  

02. Não se aplicam as sanções legais mais gravosas (art. 12, I e II, Lei 14.230/2021) 

a atos de improbidade anteriores ao início de sua vigência” (Orientação nº 12, de 

12/11/2021, 5ª Câmara de Coordenação e Revisão - Combate à Corrupção, 

Ministério Público Federal). 
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POLÊMICA REF. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS  

NORMAS MATERIAIS DA LEI nº 14.230/2021 



“O ato impugnado se arvora em revisor do legislativo ao sugerir um descumprimento de um 

preceito básico em se tratando de direito sancionatório: a retroatividade da lei benéfica. (..) 

Consequência de um ac ̧odamento na persecução foi o fenômeno de anos recentes que, apelidado de 

‘Apagão das Canetas’, implicou uma epidemia de não-decisões em diversas instâncias da 

Administrac ̧ão, prejudicando o atendimento de necessidades básicas da população, em prol de um 

cumprimento meramente formal (e muitas vezes negativo) das vontades manifestadas pelos o ́rgãos de 

controle. (..) A reforma legislativa pretendeu conferir um claro discrímen entre o desonesto e o gestor 

que se perde em um cipoal de regras administrativas. O dolo é o corte necessário e a aplicação do 

princípio da reformatio in melius, além de fundamento jurídico, consta expressamente no texto da 

Carta. É a interpretação inclusive do próprio MPF, no parecer n. 12.187/2021, Subprocurador Nicolao 

Dino, autos do RESP n. 1.966.002/SP: ‘A persecução referente a improbidade administrativa se 

insere no âmbito do Direito Sancionador e, por coerência sistêmica, a exemplo do que ocorre com 

os mecanismos de persecução criminal, deve nortear-se pelo postulado da retroatividade da 

norma mais favorável ao réu, nos termos do art. 5º, XL, da CRFB’” (Reclamação protocolizada pelo 

Conselho Federal da OAB, no CNMP, datada de 17/11/2021, referente à Orientação nº 12/2021, 5ª 

Câmara de Coordenação e Revisão - Combate à Corrupção, Ministério Público Federal). 
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POLÊMICA REF. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS  

NORMAS MATERIAIS DA LEI nº 14.230/2021 



“Vistos, etc. Trata-se, na origem, de ação de improbidade administrativa 

ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais. A Lei n. 

14.230/2021 trouxe mudanças significativas procedimentais e materiais. 

Entre essas alterações, o legislador destacou a natureza sancionatória 

da Lei de Improbidade, o que implica a aplicação das garantias 

correlatas, inclusive, retroação do tratamento mais favorável ao réu, 

como pode acontecer em relação à prescrição. (..) Ante o exposto, com 

base no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a 

eventual aplicação retroativa da Lei de Improbidade, em especial, as 

mudanças no que se refere ao aspecto sancionador e prescricional” (STJ - 

REsp 1.712.153/MG, Rel. Min. OG Fernandes, j. 05/11/2021). 

Prof. Guilherme Hartmann | @guilhermekhartmann   

POLÊMICA REF. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS  

NORMAS MATERIAIS DA LEI nº 14.230/2021 



- Jurisprudência pretérita reconhecia a aplicação do direito 

sancionador à ação de improbidade administrativa. 
 

“Improbidade administrativa. Sanção de cassação de aposentadoria. 
1. Imposição pelo Poder Judiciário. Impossibilidade. Legalidade 
estrita em matéria de direito sancionador. Precedentes” (STJ - 
EREsp 1.496.347/ES, 1ª Seção, j. 24/02/2021). 
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POLÊMICA REF. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS  

NORMAS MATERIAIS DA LEI nº 14.230/2021 



- Pronunciamento judicial no regime vigente, com indicativo de aplicação retroativa 

da norma benéfica, oportunizando o contraditório prévio: 
 

“Vistos, etc. Trata-se, na origem, de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais. A Lei n. 14.230/2021 trouxe mudanças 

significativas procedimentais e materiais. Entre essas alterações, o legislador 

destacou a natureza sancionatória da Lei de Improbidade, o que implica a aplicação 

das garantias correlatas, inclusive, retroação do tratamento mais favorável ao réu, 

como pode acontecer em relação à prescrição. (..) Ante o exposto, com base no art. 10 

do CPC, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a eventual aplicação retroativa 

da Lei de Improbidade, em especial, as mudanças no que se refere ao aspecto sancionador 

e prescricional” (STJ - REsp 1.712.153/MG, Rel. Min. OG Fernandes, j. 05/11/2021). 
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POLÊMICA REF. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS  

NORMAS MATERIAIS DA LEI nº 14.230/2021 



“(..) a nova disciplina da tutela da probidade deve se traduzir, para os casos pendentes, 

em sentenças de parcial procedência, com acertamento (declaração) da ocorrência do 

ilícito, sem, entretanto, aplicação de sanção, que na época da decisão condenatória 

deixou de existir. Há interesse processual na declaração da ocorrência do ilícito, por se 

tratar de certificação estatal (oferecimento de certeza) a respeito da efetiva ocorrência 

dos fatos que eram ilícitos. Já nos casos julgados definitivamente, nada restará a 

fazer. A retroatividade penal benéfica, garantia específica para o processo penal, não 

deve ser aplicada. A ponderação entre as duas garantias constitucionais (artigo 5º, XL, e 

5º, XXXVI) é falso problema. A retroatividade benéfica só se aplica especificamente ao 

Direito Penal. A coisa julgada material deve ser respeitada no processo civil”  
(LEONEL, Ricardo Barros. Nova LIA: aspectos da retroatividade associada ao direito 

sancionador. Disponível: < https://www.conjur.com.br/2021-nov-17/leonel-lia-retroatividade-

associada-direito-sancionador#_ftn1 >. Acesso em 17 novembro 2021). 
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POLÊMICA REF. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS  

NORMAS MATERIAIS DA LEI nº 14.230/2021 



RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE AS DIVERSAS INSTÂNCIAS 

- NOVIDADE: Potencializa-se a relativização de independência entre 
as instâncias: 
 

“As sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de 
improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela 
negativa da autoria” (art. 21, § 3º, Lei nº 8.429/1992, incluído pela Lei 
nº 14.230/2021). 
 

“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 3.689/1941 (Código de 
Processo Penal)” (art. 21, § 4º, Lei nº 8.429/1992, incluído pela Lei 
nº 14.230/2021). 
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SANÇÕES NAS DIVERSAS INSTÂNCIAS 

- NOVIDADE: Remedia-se a questão da condenação do investigado nas diversas instâncias 
(penal, civil, e administrativa): 
 

“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” (art. 12, § 6º, Lei nº 8.429/1992, incluído pela Lei nº 14.230/2021). 
 

“As sanções aplicadas a pessoas jurídicas com base nesta Lei e na Lei nº 12.846/2013, deverão 
observar o princípio constitucional do non bis in idem” (art. 12, § 7º, Lei nº 8.429/1992, incluído 
pela Lei nº 14.230/2021). 
 

“A requerimento do réu, na fase 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, 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 anos” (art. 18-A, Lei nº 8.429/1992, incluído pela Lei nº 14.230/2021). 
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IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

EXCLUSIVAMENTE  

POR ATOS DOLOSOS 

- NOVIDADE: Somente são considerados atos de improbidade 

administrativa as condutas dolosas nos arts. 9º, 10 e 11 (art. 1º, 

§ 1º, Lei nº 8.429/1992, incluído pela Lei nº 14.230/2021) - ao 

contrário da anterior previsão de ato culposo prevista no então 

art. 10. Significa dizer que danos causados por imprudência, 

imperícia ou negligência não podem mais ser configurados como 

improbidade. 
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IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

EXCLUSIVAMENTE  

POR ATOS DOLOSOS 
- Jurisprudência pretérita: 
 

“5. O entendimento do STJ é de que, para que se reconheça a tipificação da conduta 
como incursa nas prescrições da Lei de Improbidade Administrativa, é necessário 
demonstrar o elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos 
artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10. Portanto, o ato de 
improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/1992 exige 
comprovação de dolo, o qual, contudo, não precisa ser  específico, bastando o dolo 
genérico” (STJ - AgInt no REsp 1.826.450/PR, 2ª Turma, j. 08/02/2021). 

 

- NOVIDADE: Passa-se a exigir o dolo específico (vontade direcionada à realização 

de um ato específico), de modo que não se contenta com o dolo genérico (simples 

consciência da prática de ato contrário à lei), nos termos legais (art. 1º, § 2º, Lei 

nº 8.429/1992, incluído pela Lei nº 14.230/2021). 
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IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

EXCLUSIVAMENTE  

POR ATOS DOLOSOS 
“A extirpação da modalidade culposa da improbidade administrativa é extremamente 

necessária na medida em que ações negligentes, imprudentes ou imperitas, ainda que 

causem danos materiais ao Estado, não podem ser enquadradas como atos de 

improbidade, pois lhes falta o elemento de desonestidade. Nesse contexto, necessário 

ainda incorporar algumas definições no texto da Lei, como, por exemplo, o conteúdo 

do elemento subjetivo ‘dolo’, a fim de excluir a interpretação que o equipara à mera 

voluntariedade do agente” 
 

(Parecer ao Projeto de Lei nº 10.887/2018. Voto do Relator Deputado Carlos Zarattini, em 21/10/2020. Disponível: 

< 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1938171&filename=PRLP+1+%3D%3E+PL

+2505/2021+%28Nº+Anterior:+pl+10887/2018%29 . Acesso em 16 novembro 2021) 

 
- NOVIDADE: A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato 

de improbidade (art. 17-C, § 1º, Lei nº 8.429/1992, incluído pela Lei nº 14.230/2021). 
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IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

EXCLUSIVAMENTE  

POR ATOS DOLOSOS 

“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” (art. 1º, § 3º, Lei nº 8.429/1992, incluído pela Lei nº 

14.230/2021). 
 

“A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará 

improbidade administrativa, salvo se comprovado ato doloso praticado com essa 

finalidade” (art. 10, § 2º, Lei nº 8.429/1992, incluído pela Lei nº 14.230/2021). 
 

“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” (art. 3º, Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 

14.230/2021). 
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AGENTE POLÍTICO PODE SER RESPONSABILIZADO 

POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

- NOVIDADE: Inclusão do “agente político” como sujeito 

ativo do ato de improbidade administrativa (art. 2º, Lei 

nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021) - 

como já reconhecia a jurisprudência pacífica. 
 

“1. Tanto o STJ quanto o STF entendem que Lei de Improbidade 

Administrativa é aplicável aos agentes políticos” (STJ - AgRg no 

AREsp 115.933/RJ, 1ª Turma, j. 01/03/2016). 
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ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
(arts. 9º, 10 e 11, Lei nº 8.429/1992) 

- NOVIDADE: O ato de improbidade administrativa de conceder, aplicar ou 

manter benefício financeiro ou tributário contrário ao art. 8º-A, caput e § 1º, 

LC nº 116/2003, então previsto no art. 10-A, Lei nº 8.429/1992 (dispositivo 

revogado), foi deslocado para os atos de improbidade administrativa que causam 

prejuízo ao erário (art. 10, XXII, Lei nº 8.429/1992, incluído pela Lei 

nº 14.230/2021). 
 

- NOVIDADE: Deixa de ser ato de improbidade administrativa a conduta de 

“deixar de cumprir exigência de requisitos de acessibilidade previstos na 

legislação” (revogação do art. 11, IX, Lei nº 8.429/1992, pela Lei 

nº 14.230/2021). 
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DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO  

EXIGE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA 
(art. 10, VIII, Lei nº 8.429/1992) 

- Jurisprudência pretérita reconhecia dano in re ipsa (dano presumido ao erário), 

decorrente da própria ilegalidade do ato (aliás, cuida-se do tema repetitivo nº 1.096, ainda 

sem julgamento pelo STJ). 
 

“II - Conforme entendimento consolidado nesta Corte, a dispensa indevida de licitação 
ocasiona prejuízo in re ipsa, consistente na impossibilidade de o Poder Público contratar a 
melhor proposta, o que configura o ato de improbidade do art. 10,  VIII, da Lei n. 8.429/92. III - 
Na interpretação do art. 21, I, da Lei de Improbidade Administrativa, este Tribunal Superior tem 
adotado orientação de que a imposição da obrigação de ressarcimento ao erário exige a efetiva 
demonstração de dano patrimonial” (STJ - AgInt no REsp 1.888.145/SP, 1ª Turma, j. 
01/03/2021). 

 
- NOVIDADE: A dispensa indevida de licitação passa a exigir “perda patrimonial efetiva”  

(art. 10, VIII, Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021). 
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PREVISÃO DO NEPOTISMO COMO  

ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
(arts. 11, XI, Lei nº 8.429/1992) 

- NOVIDADE: Resta previsto o nepotismo como ato de improbidade 

administrativa que atente contra os princípios da administração pública (art. 

11, XI, Lei nº 8.429/1992, incluído pela Lei nº 14.230/2021). Sobre o assunto 

vide súmula vinculante nº 13, STF. 
 

“Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte 

dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com 

finalidade ilícita por parte do agente” (art. 11, § 5º, Lei nº 8.429/1992, incluído 

pela Lei nº 14.230/2021). 
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ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE ATENTAM  

CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
(art. 11, Lei nº 8.429/1992) 

- Jurisprudência pretérita:  
 

“(..) conforme entendimento pacificado na Primeira Seção do STJ, ‘Diante do caráter 
aberto do art. 11 da Lei 8.429/1992, descabe fazer enumeração judicial em numerus 
clausus de modalidades de improbidade administrativa atinentes a afronta aos 
princípios da Administração Pública’” (STJ - AgInt no REsp 1.793.893/CE, 2ª Turma, j. 
10/08/2021). 

 
- NOVIDADE: A configuração de ato de improbidade por desobediência a princípios só 

pode se dar unicamente quando verificadas as hipóteses previstas em rol exaustivo, 

“caracterizada por uma das seguintes condutas” previstas nos incisos do art. 11 (art. 

11, caput, Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021). 
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ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE ATENTAM  

CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
(art. 11, Lei nº 8.429/1992) 

- Jurisprudência pretérita:  
 

“V. Ainda na forma da jurisprudência do STJ, ‘os atos de improbidade 
administrativa descritos no artigo 11 da Lei nº 8429/92 dependem da presença do 
dolo genérico, mas dispensam a demonstração da ocorrência de dano para a 
Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente’” (STJ - AgInt no 
AREsp 1.585.674/SP, 2ª Turma, j. 08/06/2020). 

 

- NOVIDADE: Expressa previsão de que os atos de improbidade administrativa 

fundados no art. 11 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 (art. 11, § 4º, Lei nº 8.429/1992, incluído pela Lei nº 14.230/2021). 
Prof. Guilherme Hartmann | @guilhermekhartmann   



SANÇÕES  
(art. 12, Lei nº 8.429/1992) 

 

- NOVIDADE: “Sanções eventualmente aplicadas em outras esferas 

deverão ser compensadas com as sanções aplicadas nos termos desta 

Lei” (art. 21, § 5º, Lei nº 8.429/1992, incluído pela Lei nº 14.230/2021). 
 

“As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria 

das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato” 

(art. 22, § 3º, LINDB, incluído pela Lei nº 13.655/2018).  
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DOSIMETRIA DAS SANÇÕES  
(art. 12, Lei nº 8.429/1992) 

- NOVIDADE: A imposição de sanções deve considerar os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade; natureza, gravidade e impacto da 

infração cometida; proveito patrimonial obtido pelo agente; atuação do 

agente em minorar os prejuízos; antecedentes do agente; dentre outros (art. 

17-C, IV, Lei nº 8.429/1992, incluído pela Lei nº 14.230/2021). 

 

- NOVIDADE: No caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados, 

a sanção será limitada à aplicação da multa, sem prejuízo do ressarcimento 

do erário e da perda dos valores obtidos (art. 12, § 5º, Lei nº 8.429/1992, 

incluído pela Lei nº 14.230/2021). 
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RESSARCIMENTO INTEGRAL DO ERÁRIO 

- NOVIDADE: Integral ressarcimento do dano patrimonial, se efetivo 

(art. 12, Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei 

nº 14.230/2021). Se não houver perda patrimonial efetiva, não 

ocorrerá imposição de ressarcimento (art. 10, § 1º, Lei 

nº 8.429/1992, incluído pela Lei nº 14.230/2021). 

 

- NOVIDADE: Permissão de parcelamento em 48 vezes se o réu 

demonstrar incapacidade financeira de saldá-lo de imediato (art. 

18, § 4º, Lei nº 8.429/1992, incluído pela Lei nº 14.230/2021). 
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MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS 

- Jurisprudência pretérita:  
 

“2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 (..) 5. Portanto, a medida cautelar 
em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está 
condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência 
de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que 
rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, 
sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a 
indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de 
improbidade administrativa” (STJ – REsp 1.366.721/BA, 1ª Seção, j. 26/02/2014, tema 701). 

 
- NOVIDADE: O pedido de indisponibilidade de bens dos réus apenas será deferido 

mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao 

resultado útil do processo; inclusive sem ouvir previamente o demandado, “não podendo 

a urgência ser presumida” (art. 16, §§ 3º e 4º, Lei nº 8.429/1992, incluídos pela Lei 

nº 14.230/2021). 
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MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS 

- Jurisprudência pretérita:  
 

“É possível a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de 

indisponibilidade de bens decretada em ação de improbidade administrativa, 

inclusive nas demandas ajuizadas com esteio na prática de conduta prevista no 

art. 11 da Lei n. 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares 

administrativos” (STJ - REsp 1.862.792/PR, 1ª Seção, j. 25/08/2021, tema 1.055). 

 
- NOVIDADE: A indisponibilidade não pode recair sobre o valor 

eventualmente aplicados a título de multa civil (art. 16, § 10, Lei 

nº 8.429/1992, incluído pela Lei nº 14.230/2021). 
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MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS 

- Jurisprudência pretérita:  
 

“1. A medida de indisponibilidade de bens de que trata a Lei nº 8.429/92 tem 

natureza cautelar e visa assegurar a efetividade das sanções pecuniárias que 

venham a integrar a futura e eventual condenação do réu, não sendo equiparada à 

expropriação de bens. Nesse contexto, a indisponibilidade pode recair sobre 

bens adquiridos antes ou depois dos fatos descritos na inicial, bem como sobre 

bens de família. Precedentes” (STJ - AgInt no REsp 1.772.897/ES, 1ª Turma, j. 

05/12/2019). 

 
- NOVIDADE: A decretação de indisponibilidade, em regra, não pode atingir bem de 

família do réu, “salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial 

indevida” (art. 16, § 14, Lei nº 8.429/1992, incluído pela Lei nº 14.230/2021). 
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MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS 

- NOVIDADE: A indisponibilidade deve recair, em último 

caso (inexistindo outros bens), sobre contas bancárias, de 

forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção 

da atividade empresária ao longo do processo (art. 16, § 11, 

Lei nº 8.429/1992, incluído pela Lei nº 14.230/2021) - o que 

contraria a lógica do art. 835, § 1º, CPC. 
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EFETIVO RESSARCIMENTO 

“Em termos de efetividade da decisa ̃o, com o ressarcimento dos danos causados, verificou‐se grave 

falha no sistema processual. Mesmo após longa tramitaça ̃o, raras foram as ações nas quais se 

verificou uma efetiva atuac ̧a ̃o no sentido de obter a reparaça ̃o dos danos. As ac ̧ões de Improbidade 

Administrativa na ̃o têm um fim, ou pelo menos uma parte considera ́vel tem tramitac ̧ão durante 

de ́cadas, o que reflete no baixo i ́ndice de ressarcimentos”  
(Lei de improbidade administrativa: obstáculos à plena efetividade do combate aos atos de improbidade. 

Coordenação Luiz Manoel Gomes Júnior, equipe Gregório Assegra de Almeida... [et al.]. – Brasília: CNJ, 2015. 

Disponível em: < 

https://bibliotecadigital.cnj.jus.br/jspui/bitstream/123456789/320/1/Justiça%20Pesquisa%20-

%20Lei%20de%20Improbidade%20Administrativa.pdf >. Acesso em: 28 Outubro 2021).

”Ciente que a grande maioria das ações de improbidade administrativa é ineficaz quanto a recuperação 

de ativos desviados do poder público, conforme relatório pretérito do Conselho Nacional de Justiça 

(2015), seria natural que o Parlamento buscasse aprimorar a efetividade do regime anterior, e não 

incluir requisitos adicionais de difícil cumprimento prático para manuseio das ferramentas disponíveis”  
(HARTMANN, Guilherme Kronemberg. Recuperação de ativos decorrentes de atos de improbidade 

administrativa. In: Recuperação de ativos no Brasil e no exterior:  métodos consensuais, criptoativos, smart 

contract e outros temas contemporâneos. Rio de Janeiro: GZ, 2022 - no prelo) 
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PERDA DO CARGO PÚBLICO E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS 

EXIGEM TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO 
(art. 20, Lei nº 8.429/1992) 

- Jurisprudência pretérita:  
 

“Improbidade administrativa. Sanção de perda da função pública. Extensão. Cargo ou função ocupado 
no momento do trânsito em julgado da decisão condenatória. (..) 2. A probidade é valor que deve 
nortear a vida funcional dos ocupantes de cargo ou função na Administração Pública. A gravidade do desvio 
que dá ensejo à condenação por improbidade administrativa é tamanha que diagnostica verdadeira 
incompatibilidade do agente com o exercício de atividades públicas. (..) 3. O art. 12 da Lei n. 8.429/92 deve 
ser compreendido semanticamente, no que diz respeito à sanção de perda da função pública, como 
integrante de um sistema que repele a inserção no serviço público de pessoas cujo comportamento passado 
já sinalizou a pouca afeição aos valores entoados pelo art. 37 da CF/88” (STJ - EDv nos EREsp 1.701.967/RS, 
1ª Seção, j. 09/09/2020). 

 
- NOVIDADE: A sanção de perda da função pública atinge apenas o vínculo da mesma qualidade e 

natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento 

da infração, embora seja possível ao magistrado estendê-la aos demais vínculos, considerada a 

gravidade da infração (art. 12, § 1º, Lei nº 8.429/1992, incluído pela Lei nº 14.230/2021) 
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AFASTAMENTO CAUTELAR DO AGENTE PÚBLICO 
(art. 20, §§ 1º e 2º, Lei nº 8.429/1992) 

- Jurisprudência pretérita:  
 

“4. O STJ considera razoável o prazo de 180 dias para afastamento cautelar de 

prefeito. Todavia, também entende que, excepcionalmente, as peculiaridades 

fáticas do caso concreto podem ensejar a necessidade de alongar o período de 

afastamento, sendo o juízo natural da causa, em regra, o mais competente para 

tanto” (STJ - AgInt na SLS 2.790/ES, Corte Especial, j. 01/12/2020). 

 
- NOVIDADE: O afastamento será de 90 dias, prorrogáveis uma única vez por 

igual prazo, mediante decisão motivada; podendo ser determinado quando a 

medida for necessária à instrução processual ou para evitar a iminente prática 

de novos ilícitos (art. 20 § 2º, Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei 

nº 14.230/2021). 
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SANÇÃO DE PROIBIÇÃO DE CONTRATAR  

COM O PODER PÚBLICO 

- NOVIDADE: A sanção de proibição de contratação com o Poder Público, apenas em 

caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, poderá 

extrapolar o ente público lesado pelo ato de improbidade administrativa (art. 12, 

§ 4º, Lei nº 8.429/1992, incluído pela Lei nº 14.230/2021) - o que se vê compatível 

com a jurisprudência anterior, no sentido da possibilidade de modulação da sanção em 

razão da gravidade da conduta. 
 

“4. Em respeito aos vetores da proporcionalidade e da razoabilidade, é possível a 

modulação da pena de proibição de contratar com o Poder Público, prevista no art. 12, I, II 

e III, da Lei 8.429/1992, aos limites territoriais do ente federado lesado pelo ato de 

improbidade administrativa” (STJ - AgInt no AREsp 825.699/RJ, 1ª Turma, j. 31/08/2020). 
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- Previsão normativa: art. 129, III, CRFB; art. 8º, § 1º, Lei nº 7.347/1985; 

art. 90, Lei nº 8.078/1990 (CDC); art. 223, Lei nº 8.069/1990 (ECA); arts. 

6º, VII; 7º, I; 38, I, LC nº 75/1993; arts. 25, IV; e 26, I, Lei nº 8.625/1993; 

Resolução nº 23/2007, CNMP; arts. 11/31, Resolução nº 2.227, GPGJ MP-

RJ. 
 

- Instrumento extrajudicial de tutela coletiva. 
 

- Procedimento administrativo investigativo, cuja instauração e 
presidência são exclusivas do Ministério Público. 
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INQUÉRITO CIVIL 
(art. 22, Lei nº 8.429/1992) 



- NOVIDADE: O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será 

concluído no prazo de 365 dias corridos, prorrogável uma única vez por 

igual período (art. 23, § 2º Lei nº 8.429/1992, incluído pela Lei 

nº 14.230/2021) - difere da regulamentação que permite a prorrogação por 

quantas vezes forem necessárias, de forma fundamentada (vide art. 9º, 

Resolução nº 23/2007, CNMP). 
 

“01) A instituic ̧a ̃o de prazo máximo de conclusa ̃o de inquérito civil público para 

apuração de atos de improbidade administrativa (art. 23, § 2º, LIA) afronta a 

autonomia institucional do Ministe ́rio Público (art. 127, § 1°, CRFB)” (Orientação 

nº 12, de 12/11/2021, 5ª Câmara de Coordenação e Revisão - Combate à Corrupção, 

Ministério Público Federal). 

Prof. Guilherme Hartmann | @guilhermekhartmann   

INQUÉRITO CIVIL 



- NOVIDADE: Previsão de prazo de 30 dias, após a conclusão do inquérito civil, para 

ajuizamento da ação de improbidade administrativa (art. 23, § 3º Lei 

nº 8.429/1992, incluído pela Lei nº 14.230/2021). 
 

“04) A instituiça ̃o de prazo de ajuizamento de aça ̃o civil pública de improbidade 

administrativa (art. 23, § 3º, LIA) afronta a autonomia institucional do Ministério 

Público” (art. 127 - § 1º, CRFB). 

05) Caso superada sua inconstitucionalidade, o art. 23, § 3º da LIA, é norma processual, 

de caráter impróprio, e sua consumação não implicará prescrição da pretensão 

sancionatória no sistema de improbidade administrativa, aplicando-se a procedimentos 

e inquéritos em curso, contando-se o novo prazo a partir da entrada em vigor da Lei 

14.230/2021” (Orientação nº 12, de 12/11/2021, 5ª Câmara de Coordenação e Revisão - 

Combate à Corrupção, Ministério Público Federal). 
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INQUÉRITO CIVIL 



- NOVIDADE: 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 

dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso 

não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão (art. 23, 

§ 1º Lei nº 8.429/1992, incluído pela Lei nº 14.230/2021). Note-se 

que a suspensão da prescrição não perdura pelo tempo total da 

investigação. 
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INQUÉRITO CIVIL 



LEGITIMIDADE ATIVA NA  

AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

- NOVIDADE: A legitimidade ativa para a ação de improbidade administrativa passa a 

ser exclusiva do Ministério Público (art. 17, caput, Lei nº 8.429/1992, com redação 

dada pela Lei nº 14.230/2021) - e não mais, também, da pessoa jurídica interessada. 
 

“No prazo de 1 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 do CPC. 

§ 2º Não adotada a providência descrita no caput deste artigo, o processo será extinto 

sem resolução do mérito” (art. 3º, Lei nº 14.230/2021). 
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LEGITIMIDADE ATIVA NA  

AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

“(..) o regime das sanções previstas na Lei de Improbidade encerram 
restrições a direitos fundamentais de cidadania, como a suspensão dos direitos 
políticos dos agentes considerados ímprobos. Por esta razão, na mesma linha 
adotada no sistema penal, é imprescindível que a atuação seja feita por meio 
de órgão legitimado e isento. Ademais, a suspensão de direitos políticos 
impacta diretamente as disputas eleitorais, razão pela qual a manutenção da 
exclusividade da titularidade ativa do Ministério Público de modo a impedir a 
intervenção de agentes políticos no manejo de ações de improbidade” 
(Parecer às Emendas de Plenário. Projeto de Lei nº 10.887/2018. Voto do Relator Deputado Carlos 
Zarattini, em 16/06/2021. Disponível: < 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2029543&filename=PPR+1+C
EURG+%3D%3E+PL+2505/2021+%28Nº+Anterior:+pl+10887/2018%29 >. Acesso em 16 novembro 2021). 
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LEGITIMIDADE ATIVA NA  

AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

- NOVIDADE: Como consequência da exclusão da legitimidade ativa da 

pessoa jurídica interessada, foi revogada a possibilidade de migração 

entre os polos da demanda na ação de improbidade administrativa, 

denominada de intervenção móvel ou legitimidade bifronte (revogação do 

art. 17, § 3º, Lei nº 8.429/1992, que remetia ao vigente art. 6º, § 3º, Lei 

nº 4.717/1965). 

 

- NOVIDADE: A pessoa jurídica interessada será intimada para, querendo, 

intervir no processo (art. 17, § 14, Lei nº 8.429/1992, incluído pela Lei 

nº 14.230/2021). 
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LEGITIMIDADE ATIVA NA  

AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

- NOVIDADE: Se para a fase de conhecimento a legitimidade 

ativa é exclusiva do Ministério Público, temos que para a 

fase de liquidação (do dano) e cumprimento de sentença, 

a legitimidade ativa é primária da Fazenda Pública e 

subsidiária do Ministério Público (art. 18, §§ 1º e 2º, Lei 

nº 8.429/1992, incluídos pela Lei nº 14.230/2021).  
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REGRA DA CONGRUÊNCIA NA  

AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

- Jurisprudência pretérita:  
 

“5. Relativamente ao argumento de decisão extra petita ou ultra petita, sua inconsistência 
jurídica resulta do fato de que, ainda que não tenha sido expressamente requerida a aplicação de 
determinada sanção pelo promovente da ação de improbidade administrativa, não há nenhum 
impedimento para o julgador estabelecer uma reprimenda não reclamada de forma 
ostensiva. 6. Esta Corte Superior possui entendimento de que não há se falar em violação do 
princípio da congruência externa, porquanto se deve contemplar aquilo que se denominou 
jurisprudencialmente de interpretação lógico-sistemática da exordial. Assim, as sanções por ato 
ímprobo passam a ser entendidas como pedidos implícitos” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 
1.526.840/RJ, 2ª Turma, j. 13/10/2020). 

 
- NOVIDADE: Inaplicação da exceção ao princípio da congruência em sede de improbidade 

administrativa, de modo que o juiz não poderá julgar impor sanção não requerida 

expressamente (art. 17, § 10-F, I, Lei nº 8.429/1992, incluído pela Lei nº 14.230/2021). 
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FIM DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE ESPECÍFICO DA 

AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

- Jurisprudência pretérita:  
 

“8. (..) se há verossimilhança nas alegações do órgão autor e presença de indícios de atos 

ímprobos, com a devida narração da conduta imputada ao réu, a inicial da ação de 

improbidade não pode ser considerada inepta, devendo ser recebida. 9. Além disso, em 

recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa, prevalece o princípio 

in dubio pro societate” (STJ - AgInt no AgInt no REsp 1.732.729/MS, 2ª Turma, j. 

24/02/2021). 

 
- NOVIDADE: Não mais se tem a notificação do requerido para apresentar “defesa 

prévia/preliminar”, de modo que só depois o julgador decidia pelo recebimento da ação 

de improbidade administrativa (devendo fazê-lo bastando índicios da improbidade), 

quando o réu seria citado para contestar. No sistema atual, recebida a petição inicial, 

o réu já será citado para contestar no prazo de 30 dias (art. 17, § 7º, Lei 

nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021). 
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INAPLICAÇÃO DO EFEITO MATERIAL DA REVELIA  

NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

- Jurisprudência pretérita:  
 

“4. (..) em demandas como a sub examine, em que se discute a prática de ato de improbidade 

administrativa. (..) embora tenha um caráter eminentemente cível, é inegável o caráter sancionatório da 

demanda, tendo em vista as sanções aplicáveis - que implicam, inclusive, na suspensão transitória de 

direitos políticos -, e, ainda, a eventual irradição dos seus efeitos para outras esferas, tais como, na 

administrativa e no penal. Assim, não só por se tratar de direitos indisponíveis, mas - e ainda o que é 

mais relevante - tendo em vista a natureza dos interesses envolvidos, sobreleva ainda mais a importância 

de se garantir exercício do direito de defesa ao requerido a fim de que o sistema de justiça possa prolatar 

uma resposta à sociedade que efetivamente proteja os interesses públicos envolvidos. (..) 7. Assim, 

constatada que a sentença foi de procedência no ponto que declarou a existência de ato de improbidade 

administrativa na conduta do ora Requerente, sem que ao mesmo tenha sido oportunizada a possibilidade 

de produção dos elementos de prova que entendesse necessário, sobreleva então a nulidade do processo 

ante a caracterização do cerceamento de defesa” (STJ - REsp 1.330.058/PR, 2ª Turma, j. 20/06/2013). 

 
- NOVIDADE: Inaplicação do efeito material da revelia ao réu que não apresentar contestação (art. 

17, § 19, I, Lei nº 8.429/1992, incluído pela Lei nº 14.230/2021). 
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- Jurisprudência pretérita:  
 

“2. Incumbe ao Ministério público o ônus da prova da efetiva ocorrência do elemento subjetivo, culpa ou 

dolo, conforme o caso, onde, naturalmente, a boa-fé fica excluída. O reconhecimento da prática de ato 

ímprobo dotado de dolo ou má-fé afasta, necessariamente, a presença da boa-fé. Um excluiu o outro. A 

boa-fé sempre se presume. Assim, não há como impor ao réu o ônus de provar a boa-fé no ato praticado. 

Tal entendimento, além de contrariar de forma expressa a norma que rege a matéria, implica a 

transferência de uma diabólica reversa ao réu, que estará obrigado a produzir probatio uma prova 

negativa, a de que não concorreu para o ato ímprobo, por exemplo, o que afasta a teoria da 

dinamização do encargo de prova (CPC/2015, art. 373, § 1º). Ou seja, não existe um tipo de 

presunção de alcance geral que beneficie o autor da ação de improbidade, impondo ao réu ora 

acusado o ônus de comprovar a ausência de sua participação no ato de improbidade” (STJ - AREsp 

1.715.616/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 02/12/2020). 

 
- NOVIDADE: Inaplicação de imposição de ônus da prova ao réu (dinamização), na forma do art. 

373, § 1º e 2º, CPC (art. 17, § 19, II, Lei nº 8.429/1992, incluído pela Lei nº 14.230/2021). 
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ÔNUS DA PROVA NA IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA 



ÔNUS DA PROVA NA IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA 

- Jurisprudência pretérita:  
 

“IX - Na ação de improbidade administrativa, cabe ao Ministério Público comprovar o 

acréscimo desproporcional do patrimônio do agente público, ao passo que recai sobre 

o réu o ônus de demonstrar que tal evolução patrimonial ocorreu de forma lícita. É 

dizer, é o réu quem possui o dever de comprovar a licitude da origem do 

patrimônio que amealhou, uma vez que aqueles que exercem funções públicas, 

como no caso, devem sofrer rígido controle sobre bens, valores e transações 

realizadas. Precedentes” (STJ - REsp 1.850.167/PR, 2ª Turma, j. 11/05/2021). 

 

- NOVIDADE: Assegura-se ao agente público a comprovação da licitude da origem 

da evolução patrimonial tida como desproporcional à sua renda (art. 9º, VII, Lei 

nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021). 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA  

EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

- Jurisprudência pretérita:  
 

“Improbidade administrativa. Decisão interlocutória que indefere pedido de depoimento pessoal. (..) 6. 

Deve-se aplicar à Ação por Improbidade o mesmo entendimento já adotado em relação à Ação Popular, como 

sucedeu, entre outros, no seguinte precedente: ‘A norma específica inserida no microssistema de tutela coletiva, 

prevendo a impugnação de decisões interlocutórias mediante agravo de instrumento (art. 19 da Lei n. 4.717/65), 

não é afastada pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, notadamente porque o inciso XIII daquele preceito 

contempla o cabimento daquele recurso em 'outros casos expressamente referidos em lei’ (AgInt no REsp 

1.733.540/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4.12.2019). (..) 7. A ideia do microssistema de tutela 

coletiva foi concebida com o fim de assegurar a efetividade da jurisdição no trato dos direitos coletivos, razão 

pela qual a previsão do artigo 19, § 1º, da Lei da Ação Popular (‘Das decisões interlocutórias cabe agravo 

de instrumento’) se sobrepõe, inclusive nos processos de improbidade, à previsão restritiva do artigo 1.015 

do CPC/2015” (STJ - REsp 1.925.492/RJ, 2ª Turma, j. 04/05/2021). 

 

- NOVIDADE: Resta previsto o cabimento de forma ampla do agravo de instrumento como recurso contra 

decisões interlocutórias (art. 16, § 9º; e art. 17, §§ 9º-A; 17; e 21, VII, Lei nº 8.429/1992, com redação 

dada pela Lei nº 14.230/2021). 
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INAPLICAÇÃO DA REMESSA NECESSÁRIA  

NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

- Jurisprudência pretérita:  
 

“2. De acordo com precedente da 1ª Seção, as sentenças de improcedência de 

pedidos formulados em ação civil pública por ato de improbidade administrativa 

sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário, seja por aplicação 

subsidiária do CPC (art. 475 do CPC/1973) [art. 496, CPC/2015], seja pela 

aplicação analógica do Lei da Ação Popular (art. 19 da Lei n. 4.717/65)” (STJ - 

AgInt no REsp 1.612.579/RR, 1ª Turma, j. 28/04/2020). 

 
- NOVIDADE: Inaplicação da remessa necessária no caso de improcedência 

ou de extinção sem julgamento do mérito (art. 17, § 19, IV; e 17-C, § 3º, Lei 

nº 8.429/1992, incluído pela Lei nº 14.230/2021). 
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- Permissão a reboque do reconhecimento da consensualidade do direito 

sancionador: 
 

- Valorização da solução autocompositiva (art. 3º, §§ 2º e 3º, CPC). 
 

- Previsão na lei de mediação (art. 36, § 4º, Lei nº 13.140/2015). 
 

- Existência de instrumentos de justiça penal negociada (v.g., art. 76, Lei nº 9.099/1995); bem 
como dos institutos da colaboração premiada (art. 3º, I, Lei nº 12.850/2013) e do acordo de 
leniência (art. 16, Lei nº 12.846/2013). 

 

- Cláusula geral de negociação no âmbito da Administração Pública (art. 26, LINDB). 
 

- Política Nacional de Incentivo a Autocomposição no âmbito do Ministério Público (Resolução 
nº 118/2014, CNMP); e Termo de ajustamento de conduta em matéria de improbidade administrativa 
(art. 1º, § 2º, Resolução nº 179/2017, CNMP). 
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AUTOCOMPOSIÇÃO NA  

AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 



ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL 

- Contexto anterior de evolução legislativa para permitir o acordo de não 

persecução cível na ação de improbidade administrativa (anterior art. 17, § 1º, Lei 

nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019 - atualmente REVOGADO). 
 

- Vide orientações existentes sobre o assunto (anteriores à Lei nº 14.230/2021): (i) 

Nota Técnica nº 02/2020 - MP-SP; (ii) Resolução nº 4.703/2021, PGE-RJ; (iii) Portaria 

Normativa nº 18/2021, AGU. 

 
- NOVIDADE: Reitera-se a admissão e se traz a disciplina do acordo de não 

persecução cível, celebrado pelo Ministério Público, com prévia oitiva do ente 

federativo lesado, como também do Tribunal de Contas para fins de apuração do 

valor do dano a ser ressarcido (art. 17-B, e §§ 1º e 3º, Lei nº 8.429/1992, incluído 

pela Lei nº 14.230/2021). 
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- Negócio jurídico que visa a resolução de conflitos por meio de 
autocomposição na esfera da improbidade administrativa, em 
afastamento da necessidade/continuidade de exercício judicial da 
pretensão, sendo possível firmá-lo, inclusive, no momento da execução 
da sentença condenatória (art. 17-B, § 4º, Lei nº 8.429/1992, incluído 
pela Lei nº 14.230/2021). 
 

- Não há direito subjetivo do investigado/acusado à obtenção da proposta. 
 

- Pode ser firmado extrajudicial ou judicialmente, mas depende de 

homologação judicial (art. 17-B, § 1º, III, Lei nº 8.429/1992, incluído pela 

Lei nº 14.230/2021). 
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ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL 
(art. 17-B, Lei nº 8.429/1992) 



- Exegese pretérita:  
 

“1. De acordo com a jurisprudência do STJ, ‘O ressarcimento não constitui sanção propriamente dita, mas sim 
consequência necessária do prejuízo causado. Caracterizada a improbidade administrativa por dano ao Erário, a 
devolução dos valores é imperiosa e deve vir acompanhada de pelo menos uma das sanções legais previstas no art. 
12 da Lei n. 8.429/1992’ (..) 2. Com efeito, determinar que os réus procedam unicamente à reparação do dano, 
deixando de condená-los a uma das sanções previstas no art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, equivaleria 
a deixá-los sem qualquer punição pela prática do ato ímprobo. Em outras palavras, a imposição isolada do 
ressarcimento ao erário acabaria por retirar o caráter pedagógico e preventivo da norma” (STJ - AgInt no 
REsp 1.839.345/MG, 1ª Turma, j. 24/08/2020). 
 

“É cabível o compromisso de ajustamento de conduta nas hipóteses configuradores de improbidade administrativa, 
sem prejuízo do ressarcimento ao erário e da aplicação de uma ou mais sanções previstas em lei, de acordo com a 
conduta ou ato praticado” (art. 1º, § 2º, Resolução nº 179/2017, CNMP). 

 
- NOVIDADE: O acordo de não persecução cível deve, ao menos, produzir os resultados de integral 

ressarcimento do dano; e de reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida (art. 17-B, I e II, 

Lei nº 8.429/1992, incluído pela Lei nº 14.230/2021). 
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ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL 
(art. 17-B, Lei nº 8.429/1992) 



- Previsão normativa do prazo prescricional de 5 anos para os casos de ausência de 

vínculo efetivo do agente ímprobo, contados do término do exercício de mandato, de 

cargo em comissão ou de função de confiança (anterior art. 23, I, Lei nº 8.429/1992). 

Jurisprudência pretérita:  
 

“(..) é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que o prazo prescricional previsto no 

art. 23, I, da Lei 8.429/1992, nos casos de reeleição, tem como termo inicial o 

encerramento do segundo mandato, em que se dá a cessação do vínculo do agente ímprobo 

com a Administração Pública.” (STJ – REsp 1.630.958/SP, 1ª Turma, j. 19/09/2017). 

 
- NOVIDADE: Prescrição no prazo de 8 anos, contados da ocorrência do fato ou, no 

caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência, 

independentemente da categoria de agente que esteja a se tratar (art. 23, Lei 

nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021). 
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PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA 



- NOVIDADE: A instauração de inquérito civil ou de processo 

administrativo suspende o curso do prazo prescricional por 

até 180 dias corridos, recomeçando a correr após a sua 

conclusão ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo 

de suspensão (art. 23, § 1º Lei nº 8.429/1992, incluído pela Lei 

nº 14.230/2021). 
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PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA 



- NOVIDADE: Há vários marcos de interrupção da prescrição, que recomeçará a contar, 

em cada caso, pela metade (do prazo de 8 anos, isto é, por 4 anos) do dia da 

interrupção, podendo o juiz reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente (art. 

23, § 8º Lei nº 8.429/1992, incluído pela Lei nº 14.230/2021). 

 
“01) Por sua índole exclusivamente processual, a prescrição intercorrente sujeita-se ao 

princípio do tempus regit actum (art. 14, CPC), contando-se os prazos do novo art. 23, § 4º da 

LIA somente a partir da entrada em vigor da Lei 14.230/2021. 

02) A prescrição intercorrente não ocorre se a demora na solução do feito é imputável ao 

serviço judiciário, pois ‘a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente 

ao serviço judiciário’ (art. 240,§ 3º, CPC)” (Orientação nº 12, de 12/11/2021, 5ª Câmara de 

Coordenação e Revisão - Combate à Corrupção, Ministério Público Federal). 
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PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 



- Jurisprudência pretérita:  
 

Súmula nº 634, STJ: “Ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional 
previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público”. 

 
- NOVIDADE: Há previsão de aplicação das normas sobre suspensão e 
interrupção de prescrição ao terceiro (art. 23, § 6º Lei nº 8.429/1992, 
incluído pela Lei nº 14.230/2021). 
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PRESCRIÇÃO APLICÁVEL AO TERCEIRO 
(art. 3º, Lei nº 8.429/1992) 



- Jurisprudência pretérita:  
 

“4. Consectariamente, uma vez autorizada a cumulação de pedidos condenatório e ressarcitório 
em sede de ação por improbidade administrativa, a rejeição de um dos pedidos, in casu, o 
condenatório, porquanto considerada prescrita a demanda (art. 23, I, da Lei n.º 8.429/92), 
não obsta o prosseguimento da demanda quanto ao pedido ressarcitório em razão de sua 
imprescritibilidade” (STJ – REsp 1.089.492/RO, 1ª Turma, j. 04/11/2010). 
 

Tese de recurso especial repetitivo nº 1.089, STJ, j. 22/09/2021: “Na ação civil pública por ato de 
improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento 
do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da 
Lei 8.429/92”. 

 

- NOVIDADE: Há possibilidade de conversão da ação de improbidade administrativa em ação 
civil pública (art. 17, § 16º Lei nº 8.429/1992, incluído pela Lei nº 14.230/2021). 

Prof. Guilherme Hartmann | @guilhermekhartmann   

PRESCRIÇÃO DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA  

E O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO 
(art. 37, § 5º, CRFB) 



Tese de repercussão geral nº 897, STF, j. 08/08/2018: “São 
imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na 
prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade 
Administrativa”. 

 

Tese de repercussão geral nº 666, STF, j. 03/02/2016: “É 
prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública 
decorrente de ilícito civil”. 
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PRESCRIÇÃO DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA  

E O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO 
(art. 37, § 5º, CRFB) 



           




