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Circular nº 291/2021_CNM/BSB Brasília, 13 de outubro de 2021. 

 
A Sua Excelência o Excelentíssimo Presidente da República 
Jair Messias Bolsonaro 
Praça dos Três Poderes 
Brasília - DF 

Assunto:       Pedido de sanção ao PL 2505/2021 – Improbidade Administrativa 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

1.             A Confederação Nacional de Municípios (CNM) renova cordiais cumprimentos a 

Vossa Excelência e, em nome dos entes munícipes de todo o país, solicita a sanção do PL 

2505/2021, que revisa a que revisa a Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992). 

2. A entidade entende que é de salutar importância a revisão da Lei de Improbidade 

Administrativa, já que ela visa punir apenas as condutas dolosas, ou seja, intencionais. É preciso 

relacionar a improbidade administrativa à intencionalidade e má-fé, excluindo, portanto, casos 

onde há, por exemplo, apenas erro administrativo, sem dolo. A CNM acredita que uma revisão 

atende a necessidade de segurança jurídica. 

3. O texto elimina as hipóteses de improbidade por ofensas a princípios, que hoje 

abrem enorme espaço para interpretações muito genéricas, permitindo uma discricionariedade 

punitiva dos órgãos de controle. Essas modificações visam proteger o bom gestor e não significam 

impunidade, uma vez que agrava a pena no caso de efetivo dolo e ainda, para os casos de culpa, 

existem as esferas de responsabilidade civil, administrativa e mesmo penal.  

4. Por fim, esta entidade também é favorável ao escalonamento das sanções, previsto 

no texto, além da previsão de legitimidade privativa do Ministério Público para a propositura da 

ação de improbidade e da previsão de celebração de acordo de não persecução cível. 

5. Certos de vossos esforços a CNM coloca a equipe desta Confederação à sua 

disposição pelo telefone: (61) 2101-6073 ou pelo e-mail: assessoriaparlamentar@cnm.org.br. 

  

Respeitosamente,  

 
Paulo Ziulkoski 

Presidente da CNM 
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