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Ofício nº 459/2018_CNM/BSB  

Brasília, 13 de junho de 2018. 
 
 
Excelentíssimo Senhor Ministro 
Mauro Campbell 
Superior Tribunal de Justiça 
Brasília/DF 
 
 
Assunto: Considerações a respeito do anteprojeto de reforma da Lei de 
Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992). 
 
 

Senhor Relator,   

 

Ao cumprimentá-lo respeitosamente, a Confederação Nacional dos Municípios 

vem a presença de Vossa Excelência para manifestar suas considerações em relação ao 

anteprojeto de reforma da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e tecer 

sugestões para o aprimoramento da redação legislativa, com o fito de restringir pontos 

genéricos que possam ampliar a margem de interpretações dúbias quanto a aplicação da 

referida lei aos casos concretos. 

1. Imprescindível, em primeiro, evocar a missão da entidade. A Confederação 

Nacional de Municípios (CNM) é uma organização independente, apartidária e sem fins 

lucrativos, fundada em 8 de fevereiro de 1980. Seu objetivo maior é consolidar o movimento 

municipalista, fortalecer a autonomia dos Municípios e incentivar as iniciativas políticas e 

técnicas que visem à excelência na gestão e à qualidade de vida da população. 

2. A Lei de Improbidade Administrativa tem um objetivo primordial: inibir e punir 

aqueles que se corrompem para lesar a lei e o patrimônio público em benefício próprio ou de 

terceiros. Após mais de 25 anos de vigência, se construiu consenso de que “a má-fé é 

premissa do ato ilegal e ímprobo; e a ilegalidade só adquire o status de improbidade quando 

a conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da Administração Pública, 

coadjuvados pela má-intenção do administrador”. 1 

                                              
1 (Precedentes STJ: REsp 1.149.427/SC; AgRg no AREsp 81766/MG). 
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3. A CNM realizou mapeamento de dados sobre improbidade, levantamento 

jurisprudencial e diagnosticou os seguintes casos análogos: (a) a lei tem permitido margem 

excessiva de interpretação; (b) as interpretações não são uniformes nos tribunais, o que gera 

insegurança jurídica; (c) se está banalizando a noção de improbidade administrativa, já que 

atualmente todo e qualquer ato de gestão minimamente deslocado ou fruto de inabilidade 

técnica, é tido como sinônimo de desonestidade.   

4. Atrelado a isso, usual distribuição de ações, seguidas de condenações, 

pautadas em atos que não se caracterizam propriamente como improbidade, tem gerado dois 

efeitos imediatos:  (a) inibe a busca por inovação, já que todo gestor receia ser enquadrado 

como ímprobo, o que termina, em muitos casos, por emperrar a gestão, tornando-a ineficiente; 

(b) desestimula que gestores qualificados e bem-intencionados disputem cargos eletivos, os 

quais passam a ser preenchidos por aqueles pouco comprometidos com a eficácia do 

interesse público. 

5. O clamor de uma gestão pública mais inovadora e eficiente impõe a revisão do 

escólio normativo tanto no que se refere às competências, deveres e obrigações dos Entes 

Públicos, quanto no que diz respeito à responsabilização daqueles que gerem a coisa pública, 

o que foi referendado pelos gestores públicos durante a XXI Marcha dos Municípios à Brasília. 

6. Cumpre à CNM, em seu mister de representação do movimento municipalista 

posicionar-se a respeito da reforma da Lei 8.429/1992 - Lei de Improbidade Administrativa, de 

modo a contribuir para que a legislação seja revista para, de um lado, fortalecer o objetivo da 

lei e, de outro, encerrar com a insegurança vivenciada pelos gestores públicos de que 

qualquer ato de gestão possa ser questionado e enquadrado como ímprobo, medida que 

certamente contribuirá para melhorar a eficiência da gestão pública municipal. 

7. Dessa forma, requer a Confederação Nacional dos Municípios que Vossa 

Excelência se digne a apreciar os pleitos anexados (Anexo I), como sugestões para reforma 

da Lei 8.429/1992 - Lei de Improbidade Administrativa. 

Respeitosamente,  

 
Glademir Aroldi 

Presidente 
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ANEXO I 
 
Assunto: Considerações a respeito do anteprojeto de reforma da Lei de Improbidade 
Administrativa (Lei nº 8.429/1992). 
 

1. ESTABELECER PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

Atualmente a prescrição das ações de improbidade está prevista no art. 23, mas 

o lapso prescricional corresponde apenas à distribuição da ação, pouco importando quanto 

tempo leve o seu desfecho. A consequência disto é que o demandado pode (como é usual) 

ficar anos sem a definição da questão, por conta de diversos fatores que concorrem para a 

famigerada lentidão do Poder Judiciário. Assim, estabelecer marcos temporais intermediários 

para contagem da prescrição, tal qual se passa nos processos criminais, é forma de 

pressionar o impulso oficial do Estado em concluir o processo em tempo razoável e, com isso, 

dar efetividade ao que determina a Constituição Federal (CF) no art. 5º, LXXVIII. 

1.1) Proposta de redação legislativa  

Projeto de Lei:  

Acrescentar o parágrafo único ao artigo 23 da Lei 8.429, de 2 de junho de 

1992: 

Art. 23. ............................................................................................... 
 
Parágrafo único – Aplica-se a prescrição intercorrente nos moldes do 
Decreto Lei nº 2.848 de 1940.  

 

2. ESTABELECER PRAZO PRESCRICIONAL À SANÇÃO DE RESSARCIMENTO  

Mesmo que se opere a prescrição prevista no art. 23 da Lei 8.429/1992, no que 

se refere à sanção de ressarcimento ao erário prevista no art. 12, I, II ou III, opera a 
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imprescritibilidade por força do disposto no art. 37, §5º, da CF . Acontece que o propósito da 

prescrição é estabilizar as relações e garantir segurança jurídica dentre outros corolários 

constitucionais, como por exemplo, o contraditório e a ampla defesa, sendo que o excessivo 

transcurso do tempo, por óbvio, fulmina a adequada elucidação dos fatos e acesso efetivo 

aos meios de provas.  

2.1) Proposta de redação legislativa  

Projeto de Emenda à Constiuição: 

Alterar o parágrafo 5ª do artigo 37 da Constituição Federal para excluir a ressalva 

quanto as  

Art. 37 .................................................................................................. 
 
§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados 
por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário. 

Projeto de Lei: 

Acrescentar o artigo 23–A à Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992: 

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas 

nesta lei, inclusive a sanção de ressarcimento ao erário, podem ser 

propostas: 

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.  

3. DEFINIR EM LEI O CONCEITO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E 

ESTABELECER A ESPÉCIE DO DOLO (SUBSTITUIÇÃO DO GENÉRICO PARA O 

ESPECÍFICO) E EXCLUIR A CULPA 
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Para que se repute o ato como ímprobo, é necessária a comprovação do elemento 

subjetivo de conduta do agente (dolo, nos casos dos artigos 9º e 11 e ao menos culpa nos 

casos do art. 10). Não obstante a máxima sedimentada pelo Poder Judiciário de que “a má-

fé é premissa do ato ímprobo”, tem prevalecido a tese de que basta a comprovação do dolo 

genérico para configurar a improbidade e fazer incidir as sanções. Acontece que apenas o 

dolo específico, aquele em que se demonstra o efetivo intuito e consciência do agente agir 

em desconformidade à lei, representa o espírito da lei de improbidade, afinal ninguém é 

desonesto “sem querer”, de modo que a mera culpa e o dolo genérico (comprovação de 

desatenção a premissa legal) não são elementos aptos para configurar a má-fé, a 

desonestidade e a imoralidade perseguidas pela lei. 

3.1) Proposta de redação legislativa  

Projeto de Lei: 

Acrescentar o artigo 1º-A à Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992:  

Art. 1º- A Ato ímprobo, para fins da aplicação das sanções previstas 
no art. 12 desta lei, é aquele ilegal, necessariamente qualificado pela 
má-fé do agente, para o qual, em qualquer das hipóteses previstas 
nos artigos 9º, 10 e 11, depende da comprovação de dolo específico. 

Alterar os artigos 5º e 10, caput, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992: 

Art. 5° Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, 
dolosa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do 
dano. 
 
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão 
ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa, que enseje perda 
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos 
bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e 
notadamente: 
 

4. PREVER EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DOS ATOS APOIADOS EM ATO 

NORMATIVO VIGENTE E/OU COM RESPALDO TÉCNICO (JURÍDICO OU DE TÉCNICOS 

DA RESPECTIVA ÁREA) 

Mesmo quando o ato é pautado em lei municipal ou tem aval jurídico 

ou técnico do setor competente, é comum se deparar com ações em que apenas o Chefe do 

Executivo figura como réu e termina por responder por atos que apenas concretizou 
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acreditando estar respaldado, mesmo porque sua função é política e não técnica, sendo 

impossível que conheça os pormenores de toda a legislação. Diante da generalidade dos 

artigos 9º, 10 e 11, é importante fazer constar previsão de que aqueles atos lastreados em lei 

válida e vigente e/ou precedido de aval técnico não se enquadram como ímprobos, ressalvada 

a comprovação inequívoca de conluio ou manipulação para edição da lei e/ou do parecer 

técnico. 

4.1) Proposta de redação legislativa  

Projeto de Lei: 

Acrescentar o parágrafo único ao artigo 1º-A da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 

1992: 

Art. 1º-A............................................................................................. 
 
Parágrafo único. Ato vinculado à lei vigente que não tenha sido 
declarada inconstitucional ou ilegal e/ou precedido de aval técnico, 
não se enquadram como ímprobo, ressalvada a comprovação de 
manipulação dolosa para edição da lei e/ou do parecer técnico. 

5. VIABILIZAR A TRANSAÇÃO, ACORDO E/OU CONCILIAÇÃO NO ÂMBITO DAS 

AÇÕES DE IMPROBIDADE 

O art. 17, §1º da Lei 8.429/1992, veda a transação, acordo ou conciliação nas 

ações de improbidade, previsão que caminha na contramão das novas premissas jurídicas 

que estimulam a resolução consensual dos conflitos, inclusive em relação à Administração 

Pública. Nesse sentido, se tem como exemplos a recente Lei da Leniência (12.846/2013) e as 

resoluções dos Ministérios Públicos estaduais que orientam que os Promotores celebrem 

Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) nas ações de improbidade de menor potencial 

ofensivo. Assim, premente que se altere a previsão do art. 17, §1º, para prever expressamente 

a possibilidade de transação consensual. 

5.1) Proposta de redação legislativa  

Projeto de Lei: 

Alterar a redação do §1º do artigo 17, acrescentar ao artigo 17 os §§1º-A a 1º-I, 

alterar o §9º e acrescentar os parágrafos 9º-A e 9º-B à Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992:
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Art. 17 ................................................................................................... 
 
§1º - É permitida a transação, acordo ou conciliação nas ações de que 
trata o caput. 
 
§1º- A - A transação, acordo ou conciliação referidos no §1º, poderão 
ser celebrados, tanto na fase extrajudicial, quanto na fase judicial, com 
as pessoas, físicas ou jurídicas, investigadas pela prática dos atos de 
improbidade administrativa definidos nesta lei. 
 
§1º- B – A iniciativa para a celebração de transação, acordo ou 
conciliação caberá ao Ministério Público ou ao responsável pelo ilícito, 
hipótese em que a proposta poderá ser apresentada isolada, por um 
ou mais investigados, ou conjuntamente, por todos os envolvidos. 
§1º- C – A qualquer momento que anteceda a celebração da transação 
ou acordo, a pessoa proponente poderá desistir da proposta ou o 
Ministério Público poderá rejeitá-la, sendo que a desistência da 
proposta ou sua rejeição: 
 
I – não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito 
investigado;  
 
II – impedirá a utilização das provas fornecidas pelo beneficiário 
exclusivamente em seu desfavor, exceto quando o Ministério Público 
tiver acesso a elas por outros meios. 
 
§1º- D - A autocomposição obtida será reduzida a termo e 
estabelecerá: 
 
I - compromisso de reparar o dano e/ou restituir totalmente o produto 
do enriquecimento ilícito,  quando for o caso; 
 
II - prazo razoável para o cumprimento do quanto avençado. 
 
§1º- E - O beneficiado deverá estar assistido por advogado quando da 
celebração do ato. 
 
§1º- F - Nas ações já ajuizadas, a transação ou o acordo será 
submetido à homologação judicial; 
 
§1º- G – A celebração de transação, acordo ou conciliação: 
 
I - implicará na extinção da ação ajuizada, bem como impedirá a 
propositura de novas ações com base nesta Lei, em virtude dos 
mesmos fatos e em face das mesmas partes que celebraram o referido 
acordo; 
 
II – suspende a prescrição prevista no art. 23. 
 
§1º- H – No caso de descumprimento do acordo: 
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I – haverá o vencimento antecipado das parcelas não pagas e serão 
executados: 
 
a) o valor integral da multa, descontando-se as frações 

eventualmente já pagas; e 
 

b) os valores pertinentes aos danos e ao enriquecimento ilícito; 
 

II - será ajuizada ou retomada a ação civil pública referente aos atos e 
fatos incluídos no acordo. 
 
§1º-I - Cumpridas as condições estabelecidas, o compromisso ou 
acordo será declarado definitivamente adimplido. 
............................................................................................................... 

§9º Recebida a petição inicial, o juiz designará audiência de 

conciliação ou mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. 

§9º-A – Aplica-se a audiência referida no §9º as disposições do art. 

334, seus parágrafos e incisos, do Código de Processo Civil. 

§9º-B - Não realizada a autocomposição, o réu será intimado, na 

referida audiência, para apresentar contestação. 

 

6. EXCLUIR A SANÇÃO DE RESSARCIMENTO DO INCISO III, DO ART. 12 QUE 

REGULA AS SANÇÕES DO ART. 11 e ESTABELECER GRADUAÇÃO DAS SANÇÕES  

O art. 11 da Lei 8.429/1992 estabelece as hipóteses em que o ato atenta contra 

os princípios da administração pública, reservando ao art. 10 os casos que geram dano ao 

erário. As respectivas sanções estão previstas no art. 12, no inciso II para os casos do art. 10 

e inciso III para os casos do art. 11. Acontece que no inciso III há a seguinte previsão: “na 

hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver”, o que configura contrariedade, 

pois para as hipóteses de dano (art. 10) a sanção de ressarcimento já está prevista no inciso 

II, art. 12. A má redação legislativa, tornou corriqueiro se deparar com decisões que 

reconhecem apenas a violação aos princípios com fundamento no art. 11 e, mesmo sem haver 

dano efetivo comprovado, aplicam a sanção de ressarcimento pura e simplesmente por haver 

tal previsão no inciso III. 
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De outro lado, embora o art. 12 prescreva que as sanções possam ser aplicadas 

isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato, é certo que para qualquer 

das tipificações há a previsão de ressarcimento ao erário, perda da função pública, suspensão 

de direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o poder público, variando apenas 

o tempo de vigência, sendo recorrente a aplicação cumulada. No entanto, é certo que os atos 

que implicam em enriquecimento ilícito (art. 9º), dano ao erário (art. 10) e violação aos 

princípios (art. 11) possuem reprovabilidade distintas. Desse modo, em reverência aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se sugere que a perda da função pública e a 

suspensão dos direitos políticos se limitem às hipóteses do art. 9º; e o ressarcimento ao erário 

às hipóteses dos artigos 9º e 10 desde que comprovado efetivamente o enriquecimento e/ou 

o dano. 

6.1) Proposta de redação legislativa  

Projeto de Lei: 

Alterar os incisos I, II e III do artigo 12, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, 

para  

Art. 12.  ................................................................................................. 
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; 
 
II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, 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; 
 
III - na hipótese do art. 11, pagamento de multa civil de até cinquenta 
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, ainda que por intermédio 
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três 
anos. 
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7. REVISAR O ARTIGO 21 e AFASTAR A CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL DA 

POSSIBLIDADE DO DANO AO ERÁRIO IN RE IPSA (PRESUMIDO) 

O artigo 21 estabelece que “a aplicação das sanções previstas nesta lei 

independe: I - da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de 

ressarcimento; II - da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo 

Tribunal ou Conselho de Contas”. O dispositivo merece revisão no inciso I e exclusão do inciso 

II, pois: 

O artigo 9º prescreve que “constitui ato de improbidade administrativa importando 

enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do 

exercício de cargo, mandato, função, emprego...” e o 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...”. 

Logo, o núcleo dos dois tipos está estritamente relacionado com o patrimônio. Nesse viés, se 

está diante de má redação legislativa a previsão de que a aplicação das sanções do art. 12 

independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, vez que há flagrante 

incongruência entre a redação dos art. 9º e 10 e o inciso I do art. 21.  

Considerando que os Tribunais de Contas são competentes para exercer a 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos entes públicos, 

quanto à legalidade, legitimidade e economicidade da aplicação dos recursos, e que os artigos 

9º e 10 tratam deste enfoque, é inadequado que a eventual decisão de aprovação das contas 

não replique efeito no julgamento da ação de improbidade que trate dos mesmos fatos. A 

independência das instâncias não pode significar anulação das mesmas, razão pela qual se 

propõe a exclusão do inciso II. 

Além disso, muito embora o caput do art. 10 seja claro ao estabelecer que a 

tipificação das condutas previstas nos seus incisos depende de ação ou omissão que enseje 

perda patrimonial, a jurisprudência tem admitido o dano in re ipsa, ou seja, presumido, para 

os casos do inciso VIII (frustrar a licitação). Entretanto, tal construção de entendimento diverge 

da redação já explícita que demanda a efetiva demonstração da perda patrimonial que, no 

caso de frustração da licitação, importa na comprovação pelo Autor de que o valor contratado 

não correspondeu ao valor praticado no mercado à época (superfaturamento) e, por isso, a 

proposta não foi a mais vantajosa do ponto de vista material. Para isso, é necessário incluir 

na lei previsão de que não se admite o dano in re ipsa (presumido) em qualquer hipótese. 
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7.1) Proposta de redação legislativa  

Projeto de Lei: 

Art. 21. A aplicação das sanções previstas nos incisos I e II do art. 12 
desta lei depende, respectivamente, da efetiva comprovação da 
percepção de vantagem patrimonial e da ocorrência de dano ao 
patrimônio público.        
 
Parágrafo único. Em nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 9º 
e 10 se admitirá a presunção de enriquecimento ilícito e dano ao 
erário. 

8. INDISPONIBILIDADE DE BENS:  

(a) PARA GARANTIR MULTA CIVIL; e  

(b) RESSARCIMENTO AO ERÁRIO NOS CASOS EM QUE HÁ PLURIDADE DE RÉUS. 

BLOQUEIO/PAGAMENTO PROPORCIONAL E EQUITATIVO 

Estabeleceu-se no art. 7º a possibilidade de decretar a indisponibilidade de bens 

do(s) demandado(s) e o parágrafo único restringiu a medida ao montante de bens necessários 

para assegurar o integral ressarcimento do dano ou sobre o acréscimo patrimonial resultante 

do enriquecimento ilícito. Embora a redação limite o arresto a essas duas hipóteses, o Poder 

Judiciário vem determinando que a indisponibilidade de bens também alcance a hipotética 

multa civil que poderá ser fixada na sentença. Ocorre que não se deve antecipar eventual 

condenação ao pagamento de multa civil, porquanto a autorização legal só alude à 

indisponibilidade como meio de garantia da recomposição do dano ao erário ou acréscimo 

patrimonial ilícito, para o que não concorre a multa, cuja imposição dependerá de modulação 

da sentença. Em assim sendo, para evitar interpretações que extravasam a dicção legal, 

convém complementar a redação do parágrafo único do art. 7º para estabelecer que a 

indisponibilidade de bens não deve alcançar a multa civil. 

De outro lado, nos casos em que há pluridade de réus responsáveis por eventual 

ressarcimento ao erário, vigora a solidariedade, ou seja, é possível que o dever de ressarcir 

recaía integralmente a qualquer um dos demandados. Entretanto, naqueles casos em que se 

comprova nos autos que todos, ou parte deles, dispõem de bens, para evitar excessos 

comumente vistos em decisões judiciais, é importante fixar na norma que a indisponibilidade 
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de bens, assim como a futura execução, deverá recair de forma equitativa e proporcional 

sobre o patrimônio de cada qual. 

8.1) Proposta de redação legislativa  

Projeto de Lei: 

Alterar o parágrafo único e acrescentar o §2º ao artigo 7º da Lei nº 8.429, de 2 de 

junho de 1992:   

Art. 7° ................................................................................................... 
 
§1º 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, sendo 
defeso a inclusão do valor pleiteado na inicial a título de multa civil. 
 
§2º Havendo pluridade de réus e comprovado nos autos que todos, ou 
parte deles, dispõem de bens, a indisponibilidade deverá recair de 
forma equitativa e proporcional sobre o patrimônio de cada um. 

9. NEXO CAUSAL FATO X CONDUTA OMISSA/COMISSIVA (TEORIA DO DOMÍNIO 

DO FATO) 

Afastar a responsabilização do superior hierárquico quando o ato for executado 

por outro agente público designado para responde-lo e não restar demonstrado que aquele 

possuía conhecimento (emanou ordem ou foi cientizado e se manteve omisso). 

9.1) Proposta de redação legislativa  

Projeto de Lei: 

Acrescentar o parágrafo único ao artigo 4º da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992: 

Art. 4º. .................................................................................................. 
 
Parágrafo único. Nas ações de que trata esta lei não se aplica a teoria 
do domínio do fato, devendo se apurar a conduta de cada réu 
individualmente mediante comprovação de participação, comissiva ou 
omissiva, no ilícito civil. 

10. REVISAR A REDAÇÃO DO ART. 20 
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Estabelecer critérios objetivos para o afastamento cautelar do agente público e 

determinar a prévia oitiva do interessado. 

Quanto a sanção de perda da função pública, em apreço ao princípio da 

segurança jurídica, estabelecer que esta se dará em relação ao cargo ou função exercida pelo 

agente público em razão da se deu a prática ímproba. 

10.1) Proposta de redação legislativa  

Projeto de Lei: 

Alterar o parágrafo único do artigo 20 e acrescentar-lhe os incisos I e II e o §2º: 

Art. 20. ................................................................................................. 
 
§1º  A autoridade judicial  competente poderá, após a oitiva do agente 
público, determinar o seu afastamento do exercício do cargo, emprego 
ou função, sem prejuízo da remuneração e mediante fixação de prazo 
determinado, quando se demonstrar, de forma cumulativa, a presença 
de:  
 
I – risco de dano irreparável à instrução processual; 
 
II – plausibilidade da pretensão de mérito. 
 
§2º A perda da função pública se aplica, exclusivamente, ao cargo, 
emprego ou função exercida pelo agente público em razão da qual se 
deu a prática do ato de improbidade administrativa. 

11. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA 

Considerando que existem enunciados de escolas de magistratura postulando que 

nas ações de improbidade o juiz não estaria vinculado ao princípio da congruência, é preciso, 

à luz do art. 492 do CPC/15, reafirmar o óbvio: a necessidade de o magistrado decidir a lide 

dentro dos limites apresentados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, 

ultra ou infra petita. 

11.1) Proposta de redação legislativa  

Projeto de Lei: 

Acrescentar o §14 ao art. 17 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992: 
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Art. 17 ................................................................................................... 
 
§14 Na ação de que trata esta lei, o juiz está adstrito ao princípio da 
congruência e, por isso, não poderá atribuir classificação jurídica 
diversa daquela articulada na inicial. 

 


