
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

OFÍCIO N.º     /2018 – REFD

Brasília, 13 de abril de 2018.

Assunto: Encaminha Nota Técnica Conjunta nº 01/2018 sobre Projeto de Lei nº 7.448/2017

Excelentíssima Senhora Presidente da República em exercício,

Cumprimentando-a, venho manifestar a preocupação do Ministério Público Fe-

deral acerca dos efeitos sobre a coibição da improbidade administrativa que serão introdu-

zidos  pelo  Projeto de Lei nº 7.448/2017,  aprovado pelo Congresso Nacional e  enviado à

sanção presidencial pela Mensagem nº 10/2018.

A improbidade administrativa deve ser eficientemente coibida por exigência da

Constituição. Todavia, a aplicação da Lei nº 8.429/92 estará sob a influência direta da nova

lei, caso venha a ser sancionada, o que afetará negativamente o atual sistema de controle,

responsabilização e punição de agentes públicos e de ressarcimento por atos causadores de

lesão ao erário. Por ser lei mais benéfica para o infrator, efeitos retroativos poderão ser in-

vocados pelos interessados, já processados ou punidos.

A Sua Excelência a Senhora
CÁRMEN LÚCIA ANTUNES ROCHA
Presidente do Supremo Tribunal Federal e
Presidente da República Federativa do Brasil, em exercício

Gabinete da Procuradora-Geral da República 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

Razões jurídicas coligidas na Nota Técnica Conjunta nº 1/2018 pelas 1ª, 2ª, 3ª,

4ª, 5ª e 7ª Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF e pela Procuradoria Federal dos Di-

reitos do Cidadão, que ora lhe encaminho, concluem pela necessidade de haver veto inte-

gral  ao  referido  Projeto  de  Lei,  sob  pena  de  desfazer  o vigente  sistema  de  controle,

responsabilização e ressarcimento por atos lesivos ao erário e ao interesse público. Em ou-

tras palavras, a nova lei conduz à impunidade.

A alteração à lei de improbidade administrativa está sendo feita por mudança

na Lei de Introdução ao Código Civil por este Projeto de Lei, de modo a negar efetiva apli-

cação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), que é o principal instrumento

jurídico de defesa dos princípios constitucionais contidos no artigo 37 da Constituição. Sob

a nova lei, caso venha a ser sancionada, dificilmente haverá prevenção, repressão e ressar-

cimento de danos ao erário por atos de improbidade administrativa.

A alteração normativa eleva a  insegurança jurídica,  vez que  a jurisprudência

dos Tribunais Superiores vem sancionando infrações à moralidade administrativa, à impes-

soalidade  e  àlegalidade.  Por  ensejar  impunidade  dos  que agem com improbidade,  esta

norma vem em desencontro ao justo anseio da sociedade brasileira.

Estas considerações são feitas à guisa de contribuição, pois o tema é de alta re-

levância para a  aplicação dos princípios e valores constitucionais da moralidade e probi-

dade administrativa,  cuja defesa é uma das  mais importantes atribuições  do Ministério

Público. 

Respeitosamente,

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral da República
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