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 CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI 14.230/2021. REPERCUSSÃO 

GERAL N. 1.199. RETROATIVIDADE OU NÃO DAS NOVAS DISPOSIÇÕES. 

DADOS FÁTICOS. NATUREZA CIVIL DAS AÇÕES DE IMPROBIDADE. 

TEMPUS REGIT ACTUM. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 14.230/2021. 

PROTEÇÃO INSUFICIENTE. REVOGAÇÃO DOS INCISOS I E II DO ARTIGO 

11. ROL TAXATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS 

INSTÂNCIAS PENAL E CIVIL. FIXAÇÃO DE MARCO TEMPORAL EM PROL 

DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO DAS AÇÕES DISTRIBUÍDAS 

ATÉ A PUBLICAÇÃO DA LEI N. 14.230/2021. IMUNIZAÇÃO DA COISA 

JULGADA E DO ATO JURÍDICO PERFEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

NORMA PROCESSUAL E, PORTANTO, IRRETROATIVA. INÉRCIA DO 

AUTOR. PRESCRIÇÃO DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE NORMA DE 

TRANSIÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA E ACESSO À JUSTIÇA. 

INTERPRETAÇÃO CONFORME. TEORIA DA ACTIO NATA. 

1. Repercussão geral nº 1.199 que tem como controvérsia a 

(ir)retroatividade das disposições contidas na Lei n. 

14.230/2021. 

2. Dados fáticos sobre procedimentos e processos 

potencialmente atingidos pela aplicação retroativa da Lei n. 

14.230/2021: a) 4760 inquéritos civis em andamento no 

ano de 2021; 8.678 ações de improbidade administrativa 

ajuizadas desde 2011; 8.130 ações de improbidade 
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administrativa, com acórdãos prolatados desde 2011 e sem 

trânsito em julgado; 2.798 ações de improbidade 

administrativa procedentes, com trânsito em julgado, desde 

o ano de 2011, das quais 1.346 tiveram como sanção 

aplicada a perda do cargo e/ou suspensão dos direitos 

políticos. b) Tempo médio de trâmite processual, até prolação 

de acórdão de apelação, que se aproxima de quatro anos. 

3. Irretroatividade das inovações e alterações implementadas 

pela Lei n. 14.230/2021 em face da natureza cível das ações 

de improbidade (artigo 37, § 4º, da CF), bem como em razão 

da incidência do princípio tempus regit actum. Retroatividade, 

ademais, que conferiria proteção insuficiente à probidade 

administrativa. 

4. A revogação dos incisos I e II do artigo 11 e a convolação 

do rol do mesmo artigo em taxativo caracteriza violação ao 

princípio da proibição de proteção insuficiente à probidade 

administrativa, valor com assento constitucional, além de ofensa 

ao princípio da vedação ao retrocesso. 

5. O § 4º do artigo 21, ao impor irrestrita interferência da 

instância penal na esfera cível, além de quebrar as regras que 

regulam a influência da sentença penal absolutória (incisos II e 

V do art. 386 do CPP), não se coaduna com o § 4º do artigo 

37 da Constituição Federal, o qual expressamente assegura a 

autonomia do sistema de responsabilização de improbidade 

administrativa em relação à esfera do direito sancionar penal.  

6. Subsidiariamente, caso se entenda pela retroatividade das 

novas disposições materiais, à luz da segurança jurídica e da 

proteção da confiança, a ausência de normas de transição 

exige a fixação de marco temporal objetivo para incidência 

das alterações, imunizando: a) as ações de improbidade 

administrativa distribuídas até a data de vigência da Lei n. 

14.230/2021; ou b) os acordos de não persecução cível e 



 
 PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 

 
 

3 

 

decisões judiciais transitadas em julgado, nos termos do artigo 

5º, XXXVI, da CF. 

7. A prescrição intercorrente, por consubstanciar norma de 

natureza processual, não pode ser aplicada retroativamente, 

nos termos do artigo 14 do CPC, dependendo, ainda, da 

configuração de inércia do autor. 

8. O prazo de oito anos de prescrição das sanções, previsto no 

artigo 23 da Lei n. 8.429/92, deve observar a teoria da actio 

nata, além de incidir apenas a partir da data de vigência da 

Lei n. 14.230/2021, sob pena de abalo à segurança jurídica e 

ofensa ao princípio do acesso à justiça. 

 

Douto Ministro Relator, 

Ilustre Procuradoria-Geral da República, 

Egrégio Supremo Tribunal Federal: 

 

1. RELATÓRIO 

Trata-se de recurso extraordinário no qual reconhecida repercussão geral 

sob o tema nº 1.199, que tem como controvérsia a retroatividade ou não das 

alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 na Lei n. 8.429/92, com a 

seguinte ementa: 

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 

14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS 

DISPOSIÇÕES SOBRE O DOLO E A PRESCRIÇÃO NA AÇÃO 

DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA.  

1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da 

Constituição, a definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE 
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das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em 

relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo 

dolo para a configuração do ato de improbidade 

administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A 

aplicação dos novos prazos de prescrição geral e 

intercorrente.  

2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do 

art. 1.035 do CPC.” 

Sustenta-se no Recurso Extraordinário, em síntese, violação ao artigo 37, § 

5º, da Constituição Federal, cingindo-se a controvérsia sobre a prescrição ou não 

da ação de ressarcimento, ainda que pautada em ato de improbidade 

administrativa. 

É o relatório. 

2. DADOS SOBRE AS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Com suporte no artigo 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99, o Ministério Público do 

Estado de São Paulo realizou levantamento na base de dados do SIS-MP e do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme análise jurimétrica anexada. 

Constatou-se que no ano de 2021 tramitavam aproximadamente 4.760 

inquéritos civis, na área do patrimônio público, que potencialmente serão 

atingidos pela aplicação retroativa da Lei n. 14.230/2021. 

Apurou-se que o MPSP, desde o ano de 2011, ajuizou 8.768 ações de 

improbidade administrativa que serão potencialmente atingidas pela aplicação 

retroativa da Lei n. 14.230/2021. 

Identificou-se 2.798 ações de improbidade administrativa procedentes e 

com trânsito em julgado, desde 2011, que serão potencialmente atingidas pela 
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aplicação retroativa da Lei n. 14.230/2021, das quais 1.346 tiveram como 

sanção aplicada a perda do cargo e/ou a suspensão dos direitos políticos. 

Constatou-se a prolação de 8.130 acórdãos de apelação em ações de 

improbidade administrativa, desde 2011, sem trânsito em julgado, que também 

serão potencialmente atingidos pela Lei n. 14.230/2021. 

É relevante identificar a existência de inúmeras ações com acórdãos 

prolatados ou mesmo ações procedentes e com trânsito em julgado, pois a 

ausência de normas de transição na Lei n. 14.230/2021 poderá implicar, por 

exemplo: a reintegração de milhares servidores públicos que perderam sua 

função, com pedidos de percepção de vencimentos em relação ao período que 

ficaram afastados, além de pedidos de restituição de valores recolhidos a título 

de multa civil, em razão de condenações por condutas que se tornaram 

atípicas, com grande abalo ao erário e à segurança jurídica. 

Não pode ser desconsiderado, ainda, que este cenário proporcionará o 

agravamento do congestionamento judiciário, em razão do ajuizamento de 

milhares de ações judiciais voltadas à anulação de sanções pretéritas, além da 

multiplicação de recursos, inclusive às Cortes Superiores. 

Por outro lado, apurou-se que o tempo médio de tramitação das ações de 

improbidade administrativa, até a prolação do acórdão de apelação, aproxima-

se de 04 anos, de forma que a aplicação retroativa da prescrição intercorrente 

atingirá grande parte das ações de improbidade administrativa, notadamente os 

casos mais graves e, portanto, mais complexos, cujo trâmite eleva a média para 

período superior a 04 anos. 

3. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 14.230/2021 – NATUREZA CÍVEL DA 

AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

O artigo 17-D da Lei n. 8.429/1992 dispôs que a ação por improbidade 

administrativa, de caráter repressivo e sancionatório, não constitui ação civil. 
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Ainda que se possa identificar feição sancionatória na responsabilização 

por improbidade administrativa, característica, ademais, não exclusiva ao direito 

penal, tal circunstância não autoriza subverter a opção do poder constituinte em 

inserir as ações de improbidade administrativa no âmbito da responsabilidade 

civil. 

O § 4º do artigo 37 da Constituição Federal assim dispõe: 

§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a 

suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, 

a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na 

forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação 

penal cabível. 

A natureza civil das ações de improbidade administrativa é expressamente 

reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal: 

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM PETIÇÃO. SUJEIÇÃO DOS AGENTES 

POLÍTICOS A DUPLO REGIME SANCIONATÓRIO EM 

MATÉRIA DE IMPROBIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE 

EXTENSÃO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO À 

AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.  

1. Os agentes políticos, com exceção do Presidente da 

República, encontram-se sujeitos a um duplo regime 

sancionatório, de modo que se submetem tanto à 

responsabilização civil pelos atos de improbidade 

administrativa, quanto à responsabilização político-

administrativa por crimes de responsabilidade. Não há 

qualquer impedimento à concorrência de esferas de 

responsabilização distintas, de modo que carece de 

fundamento constitucional a tentativa de imunizar os agentes 

políticos das sanções da ação de improbidade 
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administrativa, a pretexto de que estas seriam absorvidas 

pelo crime de responsabilidade. A única exceção ao duplo 

regime sancionatório em matéria de improbidade se refere 

aos atos praticados pelo Presidente da República, conforme 

previsão do art. 85, V, da Constituição.  

2. O foro especial por prerrogativa de função previsto na 

Constituição Federal em relação às infrações penais comuns 

não é extensível às ações de improbidade administrativa, 

de natureza civil. Em primeiro lugar, o foro privilegiado é 

destinado a abarcar apenas as infrações penais. A suposta 

gravidade das sanções previstas no art. 37, § 4º, da 

Constituição, não reveste a ação de improbidade 

administrativa de natureza penal. Em segundo lugar, o foro 

privilegiado submete-se a regime de direito estrito, já que 

representa exceção aos princípios estruturantes da 

igualdade e da república. Não comporta, portanto, 

ampliação a hipóteses não expressamente previstas no texto 

constitucional. E isso especialmente porque, na hipótese, não 

há lacuna constitucional, mas legítima opção do poder 

constituinte originário em não instituir foro privilegiado para 

o processo e julgamento de agentes políticos pela prática de 

atos de improbidade na esfera civil. Por fim, a fixação de 

competência para julgar a ação de improbidade no 1o grau 

de jurisdição, além de constituir fórmula mais republicana, é 

atenta às capacidades institucionais dos diferentes graus de 

jurisdição para a realização da instrução processual, de 

modo a promover maior eficiência no combate à corrupção 

e na proteção à moralidade administrativa.  

3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (PET 3240 

AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

10/05/18) 
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No julgamento da ADI n.° 2.797-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, em 

15.09.2005, o STF declarou a inconstitucionalidade do foro privilegiado instituído 

pelo § 2° da Lei n.° 10.628 de 24.12.2002, ao argumento de que “a ação de 

improbidade tem natureza cível, enquanto o foro por prerrogativa de função 

restringe-se à seara penal”.  

No RE n.° 976.566-PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13.09.2019, sob 

a sistemática da repercussão geral (Tema 576), a citada Corte Constitucional 

reafirmou que “a Constituição Federal inovou no campo civil para punir mais 

severamente o agente público corrupto, que se utiliza do cargo ou de funções 

públicas para enriquecer ou causar prejuízo ao erário, desrespeitando a 

legalidade e moralidade administrativas, independentemente das já existentes 

responsabilidades penal e político-administrativa de Prefeitos e Vereadores”.  

A retroatividade das leis é hipótese excepcional no ordenamento jurídico, 

inexistindo na Lei nº 14.230/2021 disposição expressa admitindo sua aplicação 

pretérita, incidindo, portanto, o princípio do tempus regit actum.  

 Esse entendimento encontra fundamento no art. 5º, XXXVI, da CF e no art. 

6º da Lei de Introdução às Normas do Direito brasileiro (LINDB), cujas disposições 

estabelecem que as alterações promovidas por diploma normativo superveniente 

não alcançam o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.  

O art. 1º, § 4º, da Lei nº 14.230/2021, ao prever a aplicação ao sistema 

de improbidade administrativa, “dos princípios constitucionais do direito 

administrativo sancionador”, não afasta a natureza civil das sanções do ato de 

improbidade administrativa, prevista no art. 37, § 4°, da CF.  

Não há que se falar, ainda, na incidência retroativa da lei mais benéfica, 

princípio típico de direito penal, fundamentado em aspectos humanitários 

associados à liberdade do criminoso e à incongruência de se continuar punindo 

condutas que não são mais vistas com desvalor ético-jurídico pela sociedade, 

pontos esses que não encontram aplicação no direito civil.  
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Assim já decidiu esta Colenda Corte:  

“ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS DO 

EXERCÍCIO DE 2009. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS 

BENÉFICA (LEI 13.165/2015) NA IMPOSIÇÃO DE MULTA 

POR CONTAS REJEITADAS. IMPOSSIBILIDADE. 

INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS DE APLICAÇÃO DA NORMA 

CONSTANTES NA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO 

DIREITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA AO 

TEXTO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO.   

[...] 

II - O caráter jurisdicional do julgamento da prestação de 

contas não atrai, por si só, princípios específicos do Direito 

Penal para a aplicação das sanções, tais como o da 

retroatividade da lei penal mais benéfica.   

III - Questão que se interpreta com base na Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 

4.657/1942), sendo esta a norma que trata da aplicação e 

da vigência das leis, uma vez que não há violação frontal e 

direta a nenhum princípio constitucional, notadamente ao 

princípio da não retroatividade da lei penal (art. 5°, XL, da 

CF/1988).   

[...] 

V - Agravo regimental a que se nega provimento.  

(ARE n.º 1.019.161 AgR.  Rel. Min. Ricardo Lewandowski. DJ 

12.05.2017 grifo nosso)  
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Rafael Munhoz de Mello1, ao discorrer em obra específica sobre os 

princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, assim se 

pronuncia:  

O dispositivo constitucional que estabelece a retroatividade 

da lei penal mais benéfica funda-se em peculiaridades 

únicas do direto penal, inexistentes no direito 

administrativo sancionador. Com efeito, a retroatividade 

da lei penal mais benéfica tem por fundamento razões 

humanitárias, relacionadas diretamente à liberdade do 

criminoso, bem jurídico diretamente atingido pela pena 

criminal.   

[…]   

Por tais fundamentos, não se pode transportar para o direito 

administrativo sancionador a norma penal da 

retroatividade da lei que extingue a infração ou torna mais 

amena a sanção punitiva. No direito administrativo 

sancionador aplica-se ao infrator a lei vigente à época da 

adoção do comportamento ilícito, ainda que mais grave que 

lei posteriormente editada. (grifo nosso)  

A esse respeito, citem-se as observações de José Roberto Pimenta Oliveira 

e Dinorá Adelaide Musetti Grotti2:  

Verdade que coube ao Direito Penal, na sua secular 

trajetória, desenvolver direitos e garantias fundamentais 

para limitar o exercício do jus puniendi estatal in abstracto e 

in concreto, na defesa do jus libertatis. Do mesmo modo, o 

 
1 MELLO, Rafael Munhoz de. Princípios constitucionais de direito administrativo sancionador. São Paulo: Malheiros, 

2007, p. 154-155. 
2 OLIVEIRA, José Roberto Pimenta. GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. Direito administrativo sancionador brasileiro: 
breve evolução, identidade, abrangência e funcionalidades. Interesse Público – IP. Belo Horizonte,  Ano 22, n.° 120, 

p. 83-126, mar-abr, 2020, p. 108-116. Disponível em: 
<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/CEJUR%20%20PGM/CEJUR%20Clipping/5%C

2%AA%20Edi%C3%A7%C3%A3o/Artigos/3.pdf>. Acesso: em 06.01.2022. 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/CEJUR%20%20PGM/CEJUR%20Clipping/5%C2%AA%20Edi%C3%A7%C3%A3o/Artigos/3.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/CEJUR%20%20PGM/CEJUR%20Clipping/5%C2%AA%20Edi%C3%A7%C3%A3o/Artigos/3.pdf
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Direito Processual Penal igualmente consagrou a disciplina 

processual instrumental para realizar esse objetivo. Neste 

contexto, o Direito Administrativo Sancionador pode avaliar 

com o devido rigor científico as contribuições desses ramos 

do Direito Público, sem jamais abandonar a sua índole de 

regime jurídico administrativo instrumental de tutela de 

interesses públicos. [...]  

Com esta compreensão, o Direito Administrativo 

Sancionador não está submetido ao Direito Penal. O 

Direito Penal pode contribuir na elaboração de um 

ferramental próprio para o Direito Administrativo 

Sancionador. Mas, aqui, a diretriz é contribuir para 

integrar, e não desnaturar a índole administrativista dos 

sistemas sancionadores administrativos. (grifo nosso)  

O princípio da retroatividade de norma mais benéfica (art. 5º, XL, da 

CF)  aplica-se de forma diferenciada no campo do direito administrativo 

sancionador, o qual não busca primariamente a reprovabilidade de condutas 

ilícitas sob o prisma retrospectivo; ao contrário, quer a tutela dos bens jurídicos 

públicos  de forma prospectiva, valorando em grau superior a prevenção, a 

dissuasão e a repressão de atos ilícitos (artigo 37, § 4º, da CF); daí a exigência 

de que a retroatividade seja disciplinada expressamente pela lei, o que não 

ocorreu.  

É possível concluir, portanto, que não se aplicam os novos dispositivos da Lei 

n.º 8.429/92, alterados pela Lei n.º 14.230/2021, aos atos de improbidade 

ocorridos anteriormente a sua vigência, sob pena de ofensa ao art. 5º, XL, da CF, 

cuja aplicação é restrita à lei penal, e ao art. 37, § 4º, da CF, que prevê a 

natureza cível das sanções relacionadas aos atos de improbidade administrativa. 
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4. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO 

INSUFICIENTE 

Ainda que se admita a retroatividade da lei mais benéfica na seara da 

improbidade administrativa, em razão do aspecto sancionador da norma cível, 

necessária a ponderação entre os princípios da retroatividade da lei mais 

benéfica e da vedação ao retrocesso em tema relacionado a direito fundamental 

à probidade administrativa (art. 5º, § 2°, da CF), o qual decorre na Constituição 

da República dos princípios republicano e democrático (art. 1º e 3º) e dos demais 

previstos no caput do art. 37 (legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência).    

No voto proferido na AP n° 409, DJ 01.07.2010, observou o Ministro Ayres 

Britto que “a probidade administrativa é o mais importante conteúdo do princípio 

da moralidade pública. Donde o modo particularmente severo como a 

Constituição reage à violação dela”.   

A Lei n. 14.230/2021 impôs proteção insuficiente à probidade 

administrativa, bem jurídico tutelado pelo art. 37, § 4°, da CF, uma vez que 

afastou várias condutas antes tidas como ilícitas, criou a prescrição intercorrente, 

abrandou as penalidades entre outras medidas mitigadoras, o que, em caso de 

aplicação retroativa, acarretará a extinção de milhares de ações de improbidade 

no País e a revisão de processos transitados em julgado, com evidentes impactos 

negativos à segurança jurídica e à efetividade da prestação jurisdicional.  

Por força do princípio da proibição de proteção insuficiente, nem a lei nem 

o Estado pode apresentar insuficiência em relação à tutela dos direitos 

fundamentais. O postulado cria um dever de proteção para o Estado (isto é, 

para o legislador e para o juiz), que não pode simplesmente ignorar ou se 

desfazer de mecanismos de tutela para o fim de garantir a proteção a direitos 

fundamentais. 
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O princípio em questão já foi considerado pelo Supremo Tribunal Federal 

no julgamento do Recurso Extraordinário n. 418.376-MS, em que se afastou a 

extinção da punibilidade de réu acusado de estupro, pela celebração posterior 

de união estável com a vítima menor. 

O Ministro Gilmar Mendes, em seu voto-vista, discorreu a respeito da 

proibição à proteção insuficiente, consignando: 

"Quanto à proibição de proteção deficiente, a doutrina vem 

apontando para uma espécie de garantismo positivo, ao 

contrário do garantismo negativo (que se consubstancia na 

proteção contra os excessos do Estado) já consagrado pelo 

princípio da proporcionalidade. A proibição de proteção 

deficiente adquire importância na aplicação dos direitos 

fundamentais de proteção, ou seja, na perspectiva do dever 

de proteção, que se consubstancia naqueles casos em que o 

Estado não pode abrir mão da proteção do direito penal 

para garantir a proteção de um direito fundamental. Nesse 

sentido, ensina o Professor Lênio Streck: 

"Trata-se de entender, assim, que a proporcionalidade possui 

uma dupla face: de proteção positiva e de proteção de 

omissões estatais. Ou seja, a inconstitucionalidade pode ser 

decorrente de excesso do Estado, caso em que determinado ato 

é desarrazoado, resultando desproporcional o resultado do 

sopesamento (Abwägung) entre fins e meios; de outro, a 

inconstitucionalidade pode advir de proteção insuficiente de um 

direito fundamental-social, como ocorre quando o Estado abre 

mão do uso de determinadas sanções penais ou administrativas 

para proteger determinados bens jurídicos. Este duplo viés do 

princípio da proporcionalidade decorre da necessária 

vinculação de todos os atos estatais à materialidade da 

Constituição, e que tem como conseqüência a sensível 

diminuição da discricionariedade (liberdade de conformação) 
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do legislador."(Streck, Lênio Luiz. A dupla face do princípio 

da proporcionalidade: da proibição de excesso 

(Übermassverbot) à proibição de proteção deficiente 

(Untermassverbot) ou de como não há blindagem contra 

normas penais inconstitucionais. Revista da Ajuris, Ano XXXII, 

n. 97, marco/2005, p.180). 

No mesmo sentido, o Professor Ingo Sarlet: 

"A noção de proporcionalidade não se esgota na categoria da 

proibição de excesso, já que abrange, (...), um dever de 

proteção por parte do Estado, inclusive quanto a agressões 

contra direitos fundamentais provenientes de terceiros, de tal 

sorte que se está diante de dimensões que reclamam maior 

densificação, notadamente no que diz com os desdobramentos 

da assim chamada proibição de insuficiência no campo jurídico-

penal e, por conseguinte, na esfera da política criminal, onde 

encontramos um elenco significativo de exemplos a serem 

explorados." (Sarlet, Ingo Wolfgang. Constituição e 

proporcionalidade: o direito penal e os direitos 

fundamentais entre a proibição de excesso e de insuficiência. 

Revista da Ajuris, ano XXXII, n. 98, junho/2005, p. 107.) 

E continua o Professor Ingo Sarlet: 

"A violação da proibição de insuficiência, portanto, encontra-

se habitualmente representada por uma omissão (ainda que 

parcial) do poder público, no que diz com o cumprimento de 

um imperativo constitucional, no caso, um imperativo de tutela 

ou dever de proteção, mas não se esgota nesta dimensão (o 

que bem demonstra o exemplo da descriminalização de 

condutas já tipificadas pela legislação penal e onde não se 

trata, propriamente, duma omissão no sentido pelo menos 

habitual do termo)." (Sarlet, Ingo Wolfgang. Constituição e 
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proporcionalidade: o direito penal e os direitos 

fundamentais entre a proibição de excesso e de insuficiência. 

Revista da Ajuris, ano XXXII, n. 98, junho/2005, p. 132)” 

Desse modo, além da compreensão sedimentada do princípio da 

proporcionalidade sob o viés da proibição de excesso, amplamente acolhida pela 

doutrina e jurisprudência, pelo qual o Estado tem o dever de não violar bens 

jurídicos de índole constitucionais, tem igual importância a outra faceta do 

princípio da proporcionalidade, pelo qual o Estado tem o dever de protegê-los 

e promovê-los.  

Com base nesse postulado, a doutrina vem firmando o entendimento de que 

a violação à proporcionalidade ocorre não apenas no excesso da ação estatal, 

mas também na ação estatal que se mostre gravemente insuficiente. 

Os deveres de proteção de bens jurídicos elegidos na Carta Federal, 

como a probidade administrativa, são violados quando o titular do dever falha 

por atuar de modo insuficiente a protegê-lo. 

A proteção deficiente, portanto, atua como critério da legitimidade 

constitucional para o controle da omissão ou da atuação insuficiente do Estado no 

cumprimento de seu dever de proteção. 

A proibição de retrocesso, como princípio implícito da Constituição Federal 

de 1988, decorre do sistema jurídico-constitucional e veda que o legislador 

infraconstitucional possa revogar leis que concretizam direitos fundamentais sem 

que seja criada regulamentação substitutiva. Veda, ainda, que o legislador venha 

a reduzir, de forma arbitrária e desproporcional, o patamar de desenvolvimento 

infraconstitucional de um direito fundamental. 

A Constituição Federal de 1988, apesar de elencar os direitos 

fundamentais e torná-los intangíveis como cláusulas pétreas, admite e em 

determinados caso determina que a concretização de vários desses direitos se 
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faça por meio de lei infraconstitucional, como ocorre com o sistema de 

responsabilização por atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º), 

circunstância que pode levar a sua redução ou supressão por meio de lei posterior, 

conduzindo, por vezes, ao esvaziamento dos comandos constitucionais nelas 

previstos. 

Sobre o tema ensina Ana Paula de Barcellos que “a vedação de 

retrocesso, por sua vez, desenvolveu-se especialmente tendo em conta os princípios 

constitucionais e, em particular, aqueles que estabelecem fins materiais 

relacionados aos direitos fundamentais, para cuja consecução é necessária a 

edição de normas infraconstitucionais. Consciente de que estar normas 

infraconstitucionais é que formarão o caminho capaz de levar ao fim pretendido, 

o propósito da vedação é evitar que o legislador vá atirando as tábuas e destrua 

o caminho porventura já existente, sem criar qualquer alternativa que conduza ao 

objetivo em questão” (BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios 

Constitucionais: O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. São Paulo: Renovar, 

p. 80). 

Do mesmo modo, Luis Roberto Barroso, destaca que “a vedação do 

retrocesso, por fim, é uma derivação da eficácia negativa, particularmente ligada 

aos princípios que envolvem os direitos fundamentais. Ela pressupõe que esses 

princípios sejam concretizados através de normas infraconstitucionais (isto é: 

frequentemente, os efeitos que pretendem produzir são especificados por meio 

da legislação ordinária) e que, com base no direito constitucional em vigor, um 

dos efeitos gerais pretendidos por tais princípios é a progressiva ampliação dos 

direitos fundamentais. Partindo desses pressupostos, o que a vedação do 

retrocesso propõe se possa exigir do Judiciário é a invalidade da revogação de 

normas que, regulamentando o princípio, concedam ou ampliem direitos 

fundamentais, sem que a revogação em questão seja acompanhada de uma 

política substitutiva ou equivalente. Isto é: a invalidade, por inconstitucionalidade, 

ocorre quando se revoga uma norma infraconstitucional concessiva de um direito, 
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deixando um vazio em seu lugar. Não se trata, é bom observar, da substituição 

de uma forma de atingir o fim constitucional por outra, que se entenda mais 

apropriada. A questão que se põe é a da revogação pura e simples da norma 

infraconstitucional, pela qual o legislador esvazia o comando constitucional, 

exatamente como se dispusesse contra ele diretamente” (O começo da história. A 

nova interpretação constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro. 

Revista da EMERJ, v. 6, n. 23, 2003, p. 59). 

Desse modo, considerando que a Lei n. 14.230/2021 ofende o princípio 

da proporcionalidade, conferindo proteção insuficiente à probidade 

administrativa, deve ser obstada a sua aplicação retroativa. 

5. SUPRESSÃO DAS HIPÓTESES DE DESVIO DE FINALIDADE E 

NEGLIGÊNCIA NA ATUAÇÃO ESTATAL E TAXATIVIDADE DO ROL DE 

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO – ARTIGO 11, 

CAPUT E REVOGAÇÃO DE SEUS INCISOS I E II, DA LEI N. 8.429/1992 

Nada obstante o RE 843.989 tenha como objeto discussão relativa ao 

artigo 10 da Lei n. 8.429/92, é necessário considerar que a tese aqui fixada, 

sobre a retroatividade ou não das novas disposições da Lei n. 14.230/2021, 

invariavelmente deverá ser observada em relação à toda nova tipificação 

material trazida pela citada lei. 

Neste contexto, imprescindível enfrentar o retrocesso experimentado na 

alteração do artigo 11. 

A Lei n. 14.230/2021 revogou os incisos I e II do artigo 11 da Lei n. 

8.429/1992, os quais tipificavam como atos de improbidade que violavam 

princípios da Administração Pública, respectivamente: (i) a prática de ato visando 

fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de 

competência e (ii) o retardamento ou a omissão indevida na prática de ato de 

ofício. 
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O inciso I cuidava do desvio de finalidade, consistente na subversão do 

interesse público que deve orientar a atividade de qualquer administrador da 

coisa pública. Deixou-se, assim, de considerar ato de improbidade administrativa, 

as hipóteses que sob aparência de legalidade, revelavam escopo do agente 

público voltado a alcançar fim proibido em lei ou finalidade diferente daquela 

prevista em sua esfera de competência, totalmente divorciada do interesse público 

que deve nortear a atividade estatal. 

Constituíam improbidade administrativa por desvio de finalidade, por 

exemplo, a distribuição de cestas básicas e materiais de construção única e 

exclusivamente para angariar votos, ainda que haja lei ou política pública que a 

autorize.  

Trata-se de uma das mais graves patologias dos atos da Administração e 

que fomentou a articulação do princípio da moralidade administrativa para seu 

combate nas vias jurisdicionais. 

Já o inciso II do artigo 11 cuidava da negligência na atuação 

administrativa, atribuível àquele que retarda ou deixa de praticar 

indevidamente ato de ofício. 

Considerando que o poder de polícia estatal constitui instrumento de que o 

Estado dispõe para prevenir danos à coletividade, a omissão do Estado, 

decorrente do não agir que era exigível do agente público responsável, macula 

a probidade administrativa e tinha sua punição assegurada pelo inciso II do artigo 

11. 

Não é à toa que a redação do inciso II coincidia com a redação do tipo 

penal de prevaricação (art. 319, CP)3, restando caracterizado o ato ímprobo em 

 
3 Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para 
satisfazer interesse ou sentimento pessoal: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 
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casos como o de omissão deliberada na apuração de infração disciplinares de 

subalternos. 

Por fim, a nova redação dada ao caput do artigo 11 da Lei n. 8.429/1992 

tornou a enumeração dos atos de improbidade administrativa que violam 

princípios da Administração Pública taxativa (numerus clausus). 

A redação original do caput do artigo 11 encerrava rol exemplificativo de 

condutas (nemerus apertus), o que permitia qualificar como ímprobo outros atos 

graves, violadores dos princípios da Administração Pública, ainda que não 

expressamente previstos em seus incisos, tais como o assédio moral, o assédio 

sexual, a contratação de servidores temporários sem concurso público, a fraude a 

concurso, a desobediência dolosa a decisões judiciais, a ausência dolosa de 

prestações de contas quanto a despesas com recursos públicos, a contratação 

para cargos comissionados em desvio de função. 

O artigo 11, assim, funcionava como norma residual de atos que violavam 

o dever de probidade, mas que não se encontravam expressamente descritos nos 

artigos 9º, 10 e no próprio artigo 11. 

Como se constata, a nova redação dada ao caput do artigo 11 da Lei n. 

8.429/1992 e a revogação dos incisos I e II do mesmo dispositivo, promovidos 

pelo artigo 2º da Lei n. 14.230/2021, diminuem o campo de resposta estatal aos 

atos e omissões que maculam o dever de probidade administrativa. 

Há nítida ofensa ao princípio da proibição da proteção insuficiente. 

De fato, os dispositivos apontados violam o princípio da proporcionalidade, 

derivado do postulado do devido processo legal, em sua dimensão substantiva 

(art. 5º, LIV, CF). 

Em sua redação original, o caput e os incisos I e II do artigo 11 encerravam 

normas que protegiam de forma mais ampla a probidade administrativa do que 

a redação e supressão conferidas pela Lei n. 14.230/2021. Referidas normas 
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davam efetiva concretude ao comando insculpido no art. 37, § 4º CF, caudatário 

direto dos princípios democrático e republicano, que orientam a construção do 

Estado Democrático de Direito. 

A punição do desvio de finalidade, da negligência na atuação estatal e a 

possibilidade de enquadramento de outros atos que violavam princípios da 

Administração Pública como improbidade administrativa, além daqueles descritos 

nos incisos do artigo 11, promovia espectro de maior proteção ao dever de 

probidade, previsto não apenas no § 4º do artigo 37, mas em diversas outras 

disposições da Carta Federal (art. 5º, LXXIII, art. 14, § 9º, 37, caput e 85, V). 

Os incisos I e II do artigo 11 puniam a inobservância do princípio da 

probidade, subprincípio contido no princípio da moralidade, pois o administrador 

tem o dever de “melhor administrar”. Não se pode olvidar que a finalidade do 

ato administrativo está atrelada à ideia do dever de boa administração. O ato 

administrativo é inevitavelmente maculado pelo desvio voltado à satisfação de 

interesses estranhos ao serviço ou para amparo de interesses públicos não 

expressos na regra de competência. 

Ora, a Lei n. 8.429/1992, em sua redação original se mostrou fundamental 

para viabilizar a efetividade das normas constitucionais que asseguram o dever 

de probidade na Administração Pública. 

Logo, a suavização promovida pelo artigo 2º da Lei n. 14.230/2021, nos 

dispositivos acima mencionados, representa manifesta violação ao princípio da 

proibição de proteção insuficiente de direitos constitucionalmente tutelados, que 

representa uma das facetas do princípio da proporcionalidade (art. 5º, LIV, CF). 

Por força do princípio da proibição de proteção insuficiente, nem a lei nem 

o Estado pode apresentar insuficiência em relação à tutela dos direitos 

fundamentais. O postulado cria um dever de proteção para o Estado (isto é, 

para o legislador e para o juiz), que não pode simplesmente ignorar ou se 
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desfazer de mecanismos de tutela para o fim de garantir a proteção a direitos 

fundamentais. 

O princípio em questão já foi considerado pelo Supremo Tribunal Federal 

no julgamento do Recurso Extraordinário n. 418.376-MS, em que se afastou a 

extinção da punibilidade de réu acusado de estupro, pela celebração posterior 

de união estável com a vítima menor. 

O Ministro Gilmar Mendes, em seu voto-vista, discorreu a respeito da 

proibição à proteção insuficiente, consignando: 

"Quanto à proibição de proteção deficiente, a doutrina vem 

apontando para uma espécie de garantismo positivo, ao 

contrário do garantismo negativo (que se consubstancia na 

proteção contra os excessos do Estado) já consagrado pelo 

princípio da proporcionalidade. A proibição de proteção 

deficiente adquire importância na aplicação dos direitos 

fundamentais de proteção, ou seja, na perspectiva do dever 

de proteção, que se consubstancia naqueles casos em que o 

Estado não pode abrir mão da proteção do direito penal 

para garantir a proteção de um direito fundamental. Nesse 

sentido, ensina o Professor Lênio Streck: 

"Trata-se de entender, assim, que a proporcionalidade possui 

uma dupla face: de proteção positiva e de proteção de 

omissões estatais. Ou seja, a inconstitucionalidade pode ser 

decorrente de excesso do Estado, caso em que determinado ato 

é desarrazoado, resultando desproporcional o resultado do 

sopesamento (Abwägung) entre fins e meios; de outro, a 

inconstitucionalidade pode advir de proteção insuficiente de um 

direito fundamental-social, como ocorre quando o Estado abre 

mão do uso de determinadas sanções penais ou administrativas 

para proteger determinados bens jurídicos. Este duplo viés do 

princípio da proporcionalidade decorre da necessária 
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vinculação de todos os atos estatais à materialidade da 

Constituição, e que tem como conseqüência a sensível 

diminuição da discricionariedade (liberdade de conformação) 

do legislador."(Streck, Lênio Luiz. A dupla face do princípio 

da proporcionalidade: da proibição de excesso 

(Übermassverbot) à proibição de proteção deficiente 

(Untermassverbot) ou de como não há blindagem contra 

normas penais inconstitucionais. Revista da Ajuris, Ano XXXII, 

n. 97, marco/2005, p.180). 

No mesmo sentido, o Professor Ingo Sarlet: 

"A noção de proporcionalidade não se esgota na categoria da 

proibição de excesso, já que abrange, (...), um dever de 

proteção por parte do Estado, inclusive quanto a agressões 

contra direitos fundamentais provenientes de terceiros, de tal 

sorte que se está diante de dimensões que reclamam maior 

densificação, notadamente no que diz com os desdobramentos 

da assim chamada proibição de insuficiência no campo jurídico-

penal e, por conseguinte, na esfera da política criminal, onde 

encontramos um elenco significativo de exemplos a serem 

explorados." (Sarlet, Ingo Wolfgang. Constituição e 

proporcionalidade: o direito penal e os direitos 

fundamentais entre a proibição de excesso e de insuficiência. 

Revista da Ajuris, ano XXXII, n. 98, junho/2005, p. 107.) 

E continua o Professor Ingo Sarlet: 

"A violação da proibição de insuficiência, portanto, encontra-

se habitualmente representada por uma omissão (ainda que 

parcial) do poder público, no que diz com o cumprimento de 

um imperativo constitucional, no caso, um imperativo de tutela 

ou dever de proteção, mas não se esgota nesta dimensão (o 

que bem demonstra o exemplo da descriminalização de 
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condutas já tipificadas pela legislação penal e onde não se 

trata, propriamente, duma omissão no sentido pelo menos 

habitual do termo)." (Sarlet, Ingo Wolfgang. Constituição e 

proporcionalidade: o direito penal e os direitos 

fundamentais entre a proibição de excesso e de insuficiência. 

Revista da Ajuris, ano XXXII, n. 98, junho/2005, p. 132)” 

Desse modo, além da compreensão sedimentada do princípio da 

proporcionalidade sob o viés da proibição de excesso, amplamente acolhida pela 

doutrina e jurisprudência, pelo qual o Estado tem o dever de não violar bens 

jurídicos de índole constitucionais, tem igual importância a outra faceta do 

princípio da proporcionalidade, pelo qual o Estado tem o dever de protegê-los 

e promovê-los.  

Com base nesse postulado, a doutrina vem firmando o entendimento de que 

a violação à proporcionalidade ocorre não apenas no excesso da ação estatal, 

mas também na ação estatal que se mostre gravemente insuficiente. 

Os deveres de proteção de bens jurídicos elegidos na Carta Federal, 

como a probidade administrativa, são violados quando o titular do dever falha 

por atuar de modo insuficiente a protegê-lo. 

A proteção deficiente, portanto, atua como critério da legitimidade 

constitucional para o controle da omissão ou da atuação insuficiente do Estado no 

cumprimento de seu dever de proteção. 

Desse modo, a Lei n. 14.230/2021 ofende o princípio da 

proporcionalidade, conferindo proteção insuficiente à probidade administrativa. 

O defeito de proteção deriva da opção legislativa tomada pelo legislador 

federal, sobre o qual recai o dever de proteção, em se desfazer de medidas que 

garantiam proteção efetiva e adequada ao direito constitucionalmente protegido. 
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Essa desproporção caracteriza violação ao princípio da proibição de 

proteção insuficiente, e, portanto, resulta em antijuridicidade, no sentido de 

considerar inconstitucional o caput, bem como a revogação dos incisos I e II do 

artigo 11. 

Tanto não bastasse, o artigo 2º da Lei n. 14.230/2021 promoveu 

verdadeiro recuo legislativo na tutela da probidade administrativa, o que é 

vedado por força do princípio da vedação de retrocesso.  

A proibição de retrocesso, como princípio implícito da Constituição Federal 

de 1988, decorre do sistema jurídico-constitucional e veda que o legislador 

infraconstitucional possa revogar leis que concretizam direitos fundamentais sem 

que seja criada regulamentação substitutiva. Veda, ainda, que o legislador venha 

a reduzir, de forma arbitrária e desproporcional, o patamar de desenvolvimento 

infraconstitucional de um direito fundamental. 

A Constituição Federal de 1988, apesar de elencar os direitos 

fundamentais e torná-los intangíveis como cláusulas pétreas, admite e em 

determinados caso determina que a concretização de vários desses direitos se 

faça por meio de lei infraconstitucional, como ocorre com o sistema de 

responsabilização por atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º), 

circunstância que pode levar a sua redução ou supressão por meio de lei posterior, 

conduzindo, por vezes, ao esvaziamento dos comandos constitucionais nelas 

previstos. 

Sobre o tema ensina Ana Paula de Barcellos que “a vedação de 

retrocesso, por sua vez, desenvolveu-se especialmente tendo em conta os princípios 

constitucionais e, em particular, aqueles que estabelecem fins materiais 

relacionados aos direitos fundamentais, para cuja consecução é necessária a 

edição de normas infraconstitucionais. Consciente de que estar normas 

infraconstitucionais é que formarão o caminho capaz de levar ao fim pretendido, 

o propósito da vedação é evitar que o legislador vá atirando as tábuas e destrua 
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o caminho porventura já existente, sem criar qualquer alternativa que conduza ao 

objetivo em questão” (BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios 

Constitucionais: O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. São Paulo: Renovar, 

p. 80). 

Do mesmo modo, Luis Roberto Barroso, destaca que “a vedação do 

retrocesso, por fim, é uma derivação da eficácia negativa, particularmente ligada 

aos princípios que envolvem os direitos fundamentais. Ela pressupõe que esses 

princípios sejam concretizados através de normas infraconstitucionais (isto é: 

frequentemente, os efeitos que pretendem produzir são especificados por meio 

da legislação ordinária) e que, com base no direito constitucional em vigor, um 

dos efeitos gerais pretendidos por tais princípios é a progressiva ampliação dos 

direitos fundamentais. Partindo desses pressupostos, o que a vedação do 

retrocesso propõe se possa exigir do Judiciário é a invalidade da revogação de 

normas que, regulamentando o princípio, concedam ou ampliem direitos 

fundamentais, sem que a revogação em questão seja acompanhada de uma 

política substitutiva ou equivalente. Isto é: a invalidade, por inconstitucionalidade, 

ocorre quando se revoga uma norma infraconstitucional concessiva de um direito, 

deixando um vazio em seu lugar. Não se trata, é bom observar, da substituição 

de uma forma de atingir o fim constitucional por outra, que se entenda mais 

apropriada. A questão que se põe é a da revogação pura e simples da norma 

infraconstitucional, pela qual o legislador esvazia o comando constitucional, 

exatamente como se dispusesse contra ele diretamente” (O começo da história. A 

nova interpretação constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro. 

Revista da EMERJ, v. 6, n. 23, 2003, p. 59). 

Foi exatamente isso o que ocorreu com a edição superveniente da Lei n. 

14.230/2021, que alterando a Lei n. 8.429/1992, suprimiu os incisos I e II do 

artigo 11 e tornou o rol de atos de improbidade por violação a princípios 

taxativo, sem oferecer alternativa legal para a proteção da sociedade contra a 

prática dessas condutas ilícitas. 
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O desvio de finalidade e a negligência na atuação administrativa, 

anteriormente tipificados como atos ímprobos por força dos incisos I e II do artigo 

11 atualmente não mais representam ofensa jurídica sob o ponto de vista da 

probidade. 

Do mesmo modo, o assédio sexual, o assédio moral e todas as demais 

condutas que por inúmeras vezes foram reprimidas como atos de improbidade 

administrativa por violação aos princípios da Administração Pública por força do 

rol aberto do artigo 11, passaram a ser admitidas como se normais fossem na 

esfera do direito sancionador da improbidade. 

Patente, portanto, a inconstitucionalidade do caput, bem como a 

revogação dos incisos I e II do artigo 11 por violação ao princípio da vedação 

de retrocesso. 

6. INTERFERÊNCIA INDEVIDA DA INSTÂNCIA PENAL NA INSTÂNCIA DA 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ARTIGO 21, § 4º DA LEI N. 

8.429/1992 

O entendimento sobre a aplicação retroativa ou não da Lei n. 

14.230/2021 também incidirá em relação ao § 4º do artigo 21 da Lei n. 

8.429/92, que assim dispõe: 

Art. 21. (...) 

(...) 

§ 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 n. 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de 

Processo Penal). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art386
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art386
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O Direito Sancionador no ordenamento jurídico brasileiro admite a 

incidência de sistemas de responsabilização diversos sobre os mesmos fatos ilícitos, 

os quais se mostram aptos a desencadear consequências diversas. 

O § 4º do artigo 37 da Carta Federal assegura expressamente a 

autonomia do sistema de responsabilização de improbidade administrativa em 

relação à esfera do direito sancionador penal: 

Art. 37. (...) 

(...) 

§ 4º Os atos de improbidade administrativa 

importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da 

função pública, a indisponibilidade dos bens e o 

ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em 

lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 

À exceção da sentença penal absolutória, que faz coisa julgada no cível 

quando reconhecida a inexistência material do fato típico ou excluída sua autoria 

(incisos II e V do art. 386 do CPP), as demais hipóteses de absolvição enumeradas 

na lei processual penal (ausência de prova da existência do fato, não constituir o 

fato infração penal, ausência de prova de ter o réu concorrido para a infração, 

insuficiência de provas, etc) não podem impedir o trânsito da ação de 

improbidade. 

A disposição é inconstitucional por violar a independência do sistema de 

responsabilização de improbidade administrativa assegurado no § 4º do artigo 

37 da Carta Federal. 

Tanto não bastasse, a comunicabilidade automática das hipóteses de 

absolvição previstas no artigo 386 do CPP à instância da improbidade 

administrativa, com exceção daquelas previstas nos incisos II e V, também 
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enfraquece a tutela da probidade, garantida constitucionalmente, representando 

violação à proibição de proteção deficiente e à proibição de retrocesso. 

A isenção legal viola os cânones da razoabilidade e da proporcionalidade 

porque, em síntese, carente de racionalidade e bom senso e de justa medida, o 

impedimento à deflagração de instância em face de absolvições criminais por 

prescrição, atipicidade, insuficiência probatória etc. revelando-se o completo 

excesso da normativa. 

7. FIXAÇÃO DE MARCO TEMPORAL PARA INCIDÊNCIA DAS NOVAS 

DISPOSIÇÕES MATERIAIS DA LEI 14.230/2021 

Subsidiariamente, em face da ausência de normas de transição na Lei n. 

14.230/2021 e considerando que, conforme dados informados no item 2, 

milhares de ações de improbidade administrativa tramitavam quando da 

publicação da referida lei, torna-se imprescindível algum temperamento na sua 

aplicação, à luz dos preceitos da segurança jurídica, da proteção da confiança e 

do acesso à justiça. 

O ordenamento jurídico rechaça alterações legislativas abruptas, sobretudo 

em casos que envolvam situações complexas, bastando destacar o disposto no 

artigo 8º da Lei Complementar 95/1998:  

Art. 8o A vigência da lei será indicada de forma expressa e 

de modo a contemplar prazo razoável para que dela se 

tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula "entra 

em vigor na data de sua publicação" para as leis de 

pequena repercussão.  

 Este Colendo Supremo Tribunal Federal assim decidiu no RE 566621:  

“Inexistindo direito adquirido a regime jurídico, não há que 

se advogar, pois, suposto direito de quem pagou 
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indevidamente um tributo a poder buscar ressarcimento no 

prazo estabelecido pelo CTN por ocasião do indébito.  

Isso não quer dizer, contudo, que a redução de prazo possa 

retroagir para fulminar, de imediato, pretensões que ainda 

poderiam ser deduzidas no prazo vigente quando da 

modificação legislativa. Ou seja, não se pode, de modo 

algum, entender que o legislador pudesse determinar que 

pretensões já ajuizadas ou por ajuizar estejam 

submetidas, de imediato, ao prazo reduzido, sem 

qualquer regra de transição.  

É que isto, ainda que não viole estritamente ato jurídico 

perfeito, direito adquirido ou coisa julgada, atenta contra 

outros conteúdos do princípio da segurança jurídica. 

Efetivamente, se, de um lado, não há dúvida de que a 

proteção a situações jurídicas consolidadas em ato jurídico 

perfeito, direito adquirido ou coisa julgada constituiu 

imperativo da segurança jurídica, concretizando o valor 

inerente a tal princípio, de outro, também é certo que tem 

esta abrangência maior e que implica, também, resguardo 

da certeza do direito, da estabilidade das situações 

jurídicas, da confiança no tráfego jurídico e do acesso à 

justiça.  

[...]  

Estando um direito sujeito a exercício em determinado prazo, 

seja mediante requerimento administrativo ou, se necessário, 

ajuizamento de ação judicial, tem-se de reconhecer eficácia 

à iniciativa tempestiva tomada pelo seu titular nesse sentido, 

pois tal resta resguardado pela proteção à confiança.  

Da mesma forma, não é possível se fulmine, de imediato, 

prazos então em curso, sob pena de violação evidente e 
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direta à garantia de acesso ao judiciário. Pudesse o 

legislador impedir a jurisdição mediante redução abruptas 

de prazo, aplicação a pretensões pendentes ainda não 

ajuizadas, restaria em grande parte esvaziada a garantia 

de acesso à Justiça.”  

Necessário, portanto, conciliar a incidência das novas disposições materiais 

com os princípios da segurança jurídica, do acesso à justiça e da proteção da 

confiança, dada a ausência de norma de transição. 

Assim, devem ficar imunizadas das disposições abolicionistas da nova 

legislação as ações de improbidade administrativa distribuídas em data anterior 

à vigência da Lei n. 14.230/2021.  

7.1. IMUNIZAÇÃO DA COISA JULGADA E DO ATO JURÍDICO 

PERFEITO 

Subsidiariamente, caso se entenda pela retroatividade das alterações 

promovidas pela Lei n. 14.230/2021 atingindo até mesmo ações distribuídas em 

data pretérita à vigência da citada lei, deverá ser conferida interpretação 

conforme à Constituição, a fim de que sejam resguardados os acordos de não 

persecução cível homologados e as decisões judiciais transitadas em julgado em 

período anterior à vigência da lei, sob pena de ofensa ao inciso XXXVI do artigo 

5º da Constituição Federal, segundo o qual a lei não prejudicará o direito 

adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.   

De fato, em caso de responsabilidade civil ou administrativa deve ser 

considerada a cláusula contida no artigo 5º, XVVVI, segundo a qual a lei não 

prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.  

Inviável, portanto, a aplicação retroativa da lei superveniente a situações 

imunizadas pelo direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, ainda que 

no campo do direito sancionatório cível:  
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“ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 

PRAZO PRESCRICIONAL. REMISSÕES GENÉRICAS. 

LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE ESPECÍFICA. PRESCRIÇÃO. 

IRRETROATIVIDADE 1. O ora recorrente, Oficial de Justiça à 

época, foi investigado por exigir custas excessivas em 

processo judicial. O Conselho da Magistratura demitiu-o em 

1986, após o regular processo administrativo, em decisão 

ratificada pelo Órgão Especial. Pleiteou-se a revisão do 

processo, em 1994, que, rejeitada por maioria de votos, 

ensejou a impetração de Mandado de Segurança, o qual foi 

denegado. 2. A demissão a bem do serviço público do 

recorrente foi confirmada pelo órgão especial em 1987, e o 

ato demissório deu-se em 1989. O pedido de revisão 

ocorreu mais de cinco anos depois, porquanto admissível sua 

propositura, uma única vez, a qualquer tempo (art. 249 da 

Lei 10.098/1994). 3. In casu, quando julgado o processo 

administrativo (1986), não havia norma sobre prescrição no 

Código de Organização Judiciária (Lei Estadual 

5.256/1966), que tratou da Ação Disciplinar (arts. 756 e 

ss.). O acórdão recorrido valeu-se de dupla remissão 

para aplicar a prescrição prevista na legislação penal. Essa 

lacuna normativa perdurou até a edição da LCE 

10.098/1994, que passou a regulamentar expressamente a 

prescrição da Ação Disciplinar em prazo mais curto, 

favorável ao recorrente. 4. Caso a lacuna da legislação 

local tivesse sido suprida ao longo do PAD mediante edição 

de lei nova que regulasse a prescrição no âmbito 

administrativo, estar-se-ia diante de norma superveniente 

que seria levada em consideração no julgamento do 

processo administrativo e poderia resultar na sua extinção. 

5. Contudo, o pedido de revisão tem prazo aberto e pode 

ser apresentado a qualquer momento. A valer a proposição 
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do recorrente, passados 5, 10, 20 ou 40 anos, havendo 

mudança na lei a respeito dos prazos prescricionais, todos os 

processos administrativos que ensejassem de advertência a 

demissão poderiam ser rejulgados, adotando-se a 

legislação eventualmente mais benéfica. 6. A diferença 

ontológica entre a sanção administrativa e a penal permite 

a transpor com reservas o princípio da retroatividade. 

Conforme pondera Fábio Medina Osório, “se no Brasil não 

há dúvidas quanto à retroatividade das normas penais 

mais benéficas, parece-me prudente sustentar que o 

Direito Administrativo Sancionador, nesse ponto, não se 

equipara ao direito criminal, dado seu maior dinamismo". 

7. No âmbito administrativo, a sedimentação de decisão 

proferida em PAD que condena servidor faltoso (acusado 

de falta grave consistente na cobrança de custas em 

arrolamento em valor aproximadamente mil vezes maior) 

não pode estar sujeita aos sabores da superveniente 

legislação sobre prescrição administrativa sem termo ad 

quem que consolide a situação jurídica. Caso contrário, 

cria-se hipótese de instabilidade que afronta diretamente o 

interesse da administração pública em manter em 

seus quadros apenas os servidores que respeitem as normas 

constitucionais e infraconstitucionais no exercício de suas 

funções, respeitadas as garantias do due process. 8. 

Precedente em situação similar indica: "quanto à alegação 

de prescrição administrativa, questão que em tese poderia 

determinar a anulação do ato que cassou a nomeação do 

recorrente na função de Oficial do Registro de Imóveis da 

Comarca de Palhoça/SC, verifica-se que as leis 

apresentadas (9.873/99 e 9.784/99) foram editadas após 

a ocorrência da nomeação do recorrente em 1992 e após o 

próprio ato de cassação ocorrido em 1998, não podendo 

retroagir para alcançar a situação do recorrente. 
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Precedentes: RESP nº 646107/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 

DJ de 14/03/2005; MS 9092/DF, Rel. Min. Paulo Gallotti, 

DJ 25.09.2006 e EDcl no AgRg no RESP nº 547668/PE, Rel. 

Min. Gilson Dipp, DJ de 02/05/2005" 

(AgRg no AgRg no REsp 959.006/SC, Relator Ministro 

Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 7.5.2008). 9. Recurso 

Ordinário não provido” (RMS nº 33.484/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11/06/2013) – grifo 

nosso  

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. 

APREENSÃO E SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PRINCÍPIO 

DA RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA DE 

NATUREZA EMINENTEMENTE PENAL. APLICAÇÃO 

SUBSIDIÁRIA AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO 

SOMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A CONDUTAS 

TIPIFICADAS ENQUANTO CRIME. PRECEDENTE DO STJ. 

AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. 

A aplicação subsidiária das normas de direito material penal 

se restringe "Aos crimes cometidos na direção de 

veículos automotores" (art. 291 do CTB), e não às infrações 

de trânsito. Neste sentido: AgRg no REsp 1119091/DF, Rel. 

Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 05/06/2012, DJe 13/06/2012. 2. No entanto, a norma 

constante no art. 218, III, do Código de Trânsito Brasileiro 

diz respeito à infração de cunho administrativo consistente 

na direção em velocidade superior à máxima permitida, não 

sendo tipificada, naquele dispositivo, enquanto crime (os 

quais estão dispostos nos arts. 291 e seguintes do Código de 

Trânsito Brasileiro. Assim, não há que se falar na aplicação 

retroativa do referido dispositivo. 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento” (AgRg no EDcl no REsp n. 
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1.281.027/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, j. 18/12/12) – grifo nosso  

Entendimento diverso implicará violação à segurança jurídica 

consubstanciada no artigo 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, e no artigo 

6º da LINDB. Nessa linha já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em caso que 

versava sobre decadência:   

"A Lei 9.784/99, ao disciplinar o processo administrativo, 

estabeleceu o prazo de cinco anos para que pudesse a 

Administração revogar os seus atos (art. 54). A vigência 

do dispositivo, dentro da lógica interpretativa, tem início a 

partir da publicação da lei, não sendo possível retroagir a 

norma para limitar a Administração em relação ao passado" 

(MS 9.157/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 16/02/2005, DJ 07/11/2005, p. 

71)  

Importante frisar que a aplicação retroativa das disposições materiais da 

Lei n. 14.230/2021, inclusive em relação às decisões transitadas em julgado, 

poderá implicar situações absurdas, em que servidores e agentes públicos aos 

quais aplicados a sanção de perda do cargo intentarão a reintegração a suas 

funções com ressarcimento de vencimentos, ou, ainda, ressarcimento de multa civil. 

Trata-se de quadro indesejável, pois, para além de abalar a segurança jurídica, 

implicará sério prejuízo ao erário. 

Assim, caso não acatadas as teses anteriores, os acordos de não persecução 

cível homologados e as decisões condenatórias transitadas em julgados deverão 

ficar imunizadas da aplicação retroativa da Lei n. 14.230/2021. 

8. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE: IRRETROATIVIDADE DA NORMA 

PROCESSUAL 
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Os §§ 4º, 5º e 8º do artigo 23 da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada 

pela Lei n. 14.230/2021, contemplaram a prescrição intercorrente nas ações de 

improbidade administrativa, com prazo de quatro anos entre cada marco 

interruptivo. 

Ainda que admitida a retroatividade das normas de cunho material mais 

benéficas, em relação àquelas processuais deve incidir o princípio tempus regit 

actum, com base no art. 6º da LINDB (“a Lei em vigor terá efeito imediato e geral, 

respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”) e no 

art. 14 do CPC (“a norma processual não retroagirá e será aplicável 

imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados 

e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”), que se 

aplica subsidiariamente à ação de improbidade administrativa.  

Além da falta de previsão legal, a regra da prescrição intercorrente não 

poderia se aplicar aos processos em curso, pois tramitaram seguindo um rito mais 

prolongado (notificação, defesa prévia e decisão de recebimento da inicial) se 

comparado ao atual, conforme alterações impostas pela Lei Federal nº 

14.230/2021, notadamente pela eliminação da defesa preliminar.  Não é viável 

defender a aplicação de um prazo temporal que foi construído para um rito mais 

célere em um rito mais prolongado.  

Inaplicável, portanto, a aplicação retroativa das normas que disciplinam a 

prescrição intercorrente, as quais somente poderão incidir a partir de 

26.10.2021, data da publicação da Lei n° 14.230/2021, à semelhança da 

prescrição intercorrente introduzida no processo de execução pelo art. 924, V, do 

CPC/2015, cujo termo inicial foi a data de vigência do CPC (cf. art. 1.056 do 

citado Código).  

Além da incidência a partir da vigência da Lei n. 14.230/2021, a 

prescrição intercorrente somente poderá restar configurada em caso de inércia, 
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conforme a regra do art. 240, §3º do CPC, segundo a qual o autor não pode ser 

prejudicado pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.  

O instituto da prescrição intercorrente alinha-se à garantia processual 

fundamental da duração razoável do processo, contemplada no artigo 5º, 

LXXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual, a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação. 

A observância da duração razoável do processo não deve se dar a todo 

custo, pois se trata de cláusula a ser compatibilizada com outros preceitos 

constitucionais, como o devido processo legal, a isonomia, o contraditório e a 

ampla defesa.  

Conforme destaca a doutrina, a “busca pela celeridade e razoável 

duração do processo não pode ser feita a esmo, de qualquer jeito, a qualquer 

preço, desrespeitando outros valores constitucionais e processuais caros e 

indispensáveis ao estado democrático de direito. O mito da rapidez acima de 

tudo e o submito do hiperdimensionamento da malignidade da lentidão são alguns 

dos aspectos apontados pela doutrina como contraponto à celeridade e à 

razoável duração do processo que, por isso, devem ser analisados e ponderados 

juntamente com outros valores e direitos constitucionais fundamentais, 

notadamente o direito ao contraditório e à ampla defesa” (NERY JUNIOR, 

Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal. 13.ed. rev., atual. e ampl. – 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 374). – destacamos 

É indubitável que ao réu na ação de improbidade administrativa deve se 

garantir a duração razoável do processo. Contudo, a adoção de mecanismos 

voltados a concretizar a referida garantia constitucional requer contextualização 

com o direito constitucional fundamental à tutela do patrimônio público, 

consubstanciado no artigo 37, “caput”, e § 4º, da Constituição Federal, bem 

como com as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla 
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defesa, preordenadas a ambos os litigantes, autor e réu (artigo 5º, LV, da 

Constituição Federal), e não somente ao requerido da ação de improbidade 

administrativa. 

Neste contexto, não é possível um tratamento dogmático apriorístico da 

matéria, por exemplo, pela adoção genérica do prazo de 4 anos para a 

prescrição intercorrente em qualquer ação de improbidade administrativa, sem se 

considerar a gravidade, a complexidade, ou mesmo a conduta dos atores 

processuais.  

Gizo que os dados fáticos disponíveis revelam que ações de improbidade 

administrativa, notadamente as mais complexas, tem prazo de tramitação superior 

a quatro anos até a sentença ou mesmo acórdão de apelação. 

Mostra-se, assim, imprescindível a análise do caso concreto com suas 

particularidades, como a natureza do processo e complexidade da causa; o 

comportamento das partes e de seus procuradores; a atividade e o 

comportamento das autoridades judiciárias e administrativas competentes; a 

fixação de prazos para a prática de atos processuais que assegure, de forma 

efetiva, o direito ao contraditório e à ampla defesa, são circunstâncias que 

interferem no equacionamento da duração razoável do processo (NERY JUNIOR, 

Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal. Op. cit., p. 372). 

Conforme relatório confeccionado pelo Conselho Nacional de Justiça o 

tempo médio para julgamento das ações de improbidade administrativa foi de 

4,24 anos,4 havendo, obviamente, casos mais simples que tramitaram por prazo 

inferior a 4 anos e outros mais complexos, que certamente superaram tal lapso. 

Consoante análise jurimétrica realizada no Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo, consideradas ações ajuizadas desde 2011, o tempo médio de 

tramitação até a prolação de acórdão de apelação aproxima-se de quatro anos. 

 
4 https://www.cnj.jus.br/wp-

content/uploads/conteudo/arquivo/2018/02/0c9f103a34c38f5b1e8f086ee100809d.pdf  

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2018/02/0c9f103a34c38f5b1e8f086ee100809d.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2018/02/0c9f103a34c38f5b1e8f086ee100809d.pdf
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Cuidando-se de média, é evidente que muitos processos, notadamente os mais 

graves, que elevam o tempo para períodos superiores a quatro anos, estarão 

prescritos. 

Todas estas considerações conduzem à conclusão de que o prazo de 4 anos 

previsto nos §§ 5º e 8º do artigo 23 da Lei n. 8.429/1992, dada a necessidade 

de se compatibilizar a duração dos processos com o tempo necessário para a 

adequada e efetiva resposta estatal voltada à tutela da probidade 

administrativa, ofende a garantia de duração razoável do processo 

contemplada no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.  

Pontue-se que a fixação do referido prazo não se alinha aos compromissos 

internacionais assumidos em razão da subscrição da Convenção das Nações 

Unidas contra a Corrupção, notadamente em seu artigo 29: 

Cada Estado Parte estabelecerá, quando proceder, de 

acordo com sua legislação interna, um prazo de prescrição 

amplo para iniciar processos por quaisquer dos delitos 

qualificados de acordo com a presente Convenção e 

estabelecerá um prazo maior ou interromperá a prescrição 

quando o presumido delinqüente tenha evadido da 

administração da justiça. 

Há, da mesma forma, ofensa ao princípio da proporcionalidade e ao 

princípio do devido processo legal substantivo, na medida em que se confere 

proteção insuficiente ao bem jurídico material tutelado, de matiz fundamental, 

à luz dos artigos 5º, LIV, c.c e 37, “caput”, e § 4º, da Constituição Federal. 

Essa mesma observação se mostra ainda mais evidente e pertinente, quando 

se percebe que os marcos interruptivos, estipulados na lei, só incidem em relação 

às decisões condenatórias ou confirmatórias de condenação ocorrida em instância 

anterior ou inferior.  



 
 PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 

 
 

39 

 

Ou seja, a partir do momento da eventual sentença de improcedência 

estará o autor, Ministério Público, diante de tarefa impossível. Mesmo que venha 

a obter reforma da sentença em grau de recurso, não poderá alcançar o resultado 

desejado pelo sistema, de tutela da probidade administrativa, pois o resultado 

será, invariavelmente, o reconhecimento da prescrição em caráter intercorrente. 

Nesta mesma esteira, detecta-se a imposição de indevida restrição ao 

acesso à justiça, garantia concretizada no artigo 5º, XXXV, da Constituição 

Federal. 

Necessária, assim, interpretação conforme aos artigos 5º, XXXV, LIV e 

LXXXVIII, 37, “caput”, e § 4º, da Constituição Federal, bem como ao artigo 29 

da Convenção de Mérida, a fim de que a regra da prescrição intercorrente (i) 

tenha aplicação somente a partir da publicação da Lei n. 14.230/2021, em face 

do disposto no artigo 14 do CPC e (ii) incida apenas em caso de inércia do autor, 

à luz do artigo 240, § 3º, do CPC. 

9. PRESCRIÇÃO DAS SANÇÕES NO PRAZO DE OITO ANOS: AUSÊNCIA DE 

NORMAS DE TRANSIÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À 

CONSTITUIÇÃO A FIM DE PRESERVAR A SEGURANÇA JURÍDICA E O 

ACESSO À JUSTIÇA. TEORIA DA ACTIO NATA 

Na redação original do dispositivo, o termo inicial de contagem do prazo 

prescricional da pretensão sancionadora recaía, como regra geral, sobre um fato 

administrativo objetivo (término do mandato, do cargo em comissão ou da função 

de confiança ou no prazo prescricional previsto em lei específica para faltas 

disciplinares puníveis com demissão da bem do serviço público nas hipóteses de 

exercício de cargo efetivo ou emprego). 

A nova redação, de forma diversa, passa a prever que a prescrição da 

pretensão sancionadora tem início a partir da ocorrência do fato.  
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Porém, nos casos de improbidade administrativa, incide a teoria da Actio 

Nata, pela qual o início do prazo prescricional não se dá necessariamente no 

momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito 

subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão. 

Com efeito, tratando do tema, Marcus Paulo Queiroz Macedo, destaca que 

“como o Ministério Público não participa, pela sua própria natureza de órgão 

externo fiscalizador, diretamente da administração pública, o conhecimento, por 

parte da instituição, da prática de ato improbo dependerá, como regra geral, de 

desdobramentos de investigações próprias ou de fato de terceiro que dele tenha 

ciência prévia, como a representação de cidadão, a notícia da imprensa, a 

comunicação pela Câmara de Vereadores ou pelo Tribunal de Contas do Estado, 

o que, não raras vezes, ocorre após vários anos e, de tal sorte, poderia inviabilizar 

a aplicação da lei de improbidade administrativa ao caso” (A aplicação da teoria 

da actio nata às ações de improbidade administrativa. Disponível em 

https://congressoestadual2018.ammp.org.br/public/arquivos/teses/5.pdf). 

Acessado em 19.11.2021. 

Não se pode punir o titular de uma pretensão com a prescrição se ele não 

detinha o poder ou a faculdade de agir. Somente é razoável iniciar-se a 

contagem desse lapso se há possibilidade de agir. 

O Superior Tribunal de Justiça reconheceu, por diversas vezes, a aplicação 

da teoria da Actio Nata aos atos de improbidade administrativa: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. 

NÃO INDICAÇÃO DOS MOTIVOS DA VIOLAÇÃO. 

DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N.º 284/STF. 

VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA. 

ALÍNEA C. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS ARESTOS 

CONFRONTADOS. NÃO CONHECIMENTO. 

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE 

IMPROBIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. TERMO 
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INICIAL. CIÊNCIA PELO TITULAR DA DEMANDA. ACÓRDÃO 

MANTIDO. 1. O termo a quo do prazo prescricional da ação 

de improbidade conta-se da ciência inequívoca, pelo titular 

de referida demanda, da ocorrência do ato ímprobo, sendo 

desinfluente o fato de o ato de improbidade ser de notório 

conhecimento de outras pessoas que não aquelas que detém 

a legitimidade ativa ad causam, uma vez que a prescrição 

presume inação daquele que tenha interesse de agir e 

legitimidade para tanto. 2. In casu, independente do exame 

da legislação local, vedado pela incidência da Súmula n.º 

280/STF, uma vez que não há controvérsia instaurada nos 

autos acerca do tema, prevê o Estatuto dos Servidores 

Públicos do Município de Caxias do Sul (Lei Municipal n.º 

3.673/91, art. 263, IV), consoante consta do aresto 

recorrido, o prazo de prescrição da ação de improbidade, 

nos termos do art. 23, II, da Lei n.º 8.429/1992, é de 04 

(quatro) anos do conhecimento do ato ímprobo. 3. A 

declaração da prescrição pressupõe a existência de uma 

ação que vise tutelar um direito (actio nata), a inércia de 

seu titular por um certo período de tempo e a ausência de 

causas que interrompam ou suspendam o seu curso. 4. 

Deveras, com a finalidade de obstar a perenização das 

situações de incerteza e instabilidade geradas pela 

violação ao direito, e fulcrado no Princípio da Segurança 

Jurídica, o sistema legal estabeleceu um lapso temporal, 

dentro do qual o titular do direito pode provocar o Poder 

Judiciário, sob pena de perecimento da a ação que visa 

tutelar o direito. 5. "Se a inércia é a causa eficiente da 

prescrição, esta não pode ter por objeto imediato o direito, 

porque o direito, em si, não sofre extinção pela inércia de 

seu titular. O direito, uma vez adquirido, entra como 

faculdade de agir (facultas agendi), para o domínio da 

vontade de seu titular, de modo que o seu não-uso, ou 
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não-exercício, é apenas uma modalidade externa dessa 

vontade, perfeitamente compatível com sua 

conservação.(...) Quatro são os elementos integrantes, ou 

condições elementares, da prescrição: 1º - existência de 

uma ação exercitável (actio nata) 2º - inércia do titular da 

ação pelo seu não exercício; 3º - continuidade dessa 

inércia durante um certo lapso de tempo; 4º - ausência de 

algum fato ou ato a que a lei atribua eficácia impeditiva, 

suspensiva ou interruptiva do curso prescricional. 

(Antônio Luís da Câmara Leal, in "Da Prescrição e da 

Decadência", Forense, 1978, p. 10-12) 6. In casu, o Tribunal 

a quo, com acerto, afastou a prescrição da ação civil pública 

por ato de improbidade ajuizada pelo Parquet Estadual em 

28.05.2005, considerando como termo inicial de referido 

prazo a publicação jornalística, ocorrida em 04.04.2003, 

noticiando a prática de ato de improbidade administrativa, 

pelo ora recorrente, consubstanciado no exercício simultâneo 

de cargo de Assessor Jurídico da Câmara Municipal de 

Caxias do Sul, que exigia subsunção ao Regime Especial de 

Trabalho por Dedicação Exclusiva, com o de advogacia 

privada, ao argumento de que naquele momento o Ministério 

Público teve ciência inequívoca da prática do ato ímprobo, 

restando desinfluente a alegada ciência, por parte dos 

Vereadores daquela municipalidade uma vez que não 

detinham a titularidade da demanda. 7. A ausência de 

indicação dos motivos pelos quais a lei federal restou 

violada revela a deficiência das razões do Recurso Especial, 

fazendo incidir a Súmula 284 do STF:"É inadmissível o 

recurso extraordinário, quando a deficiência na sua 

fundamentação não permitir a exata compreensão da 

controvérsia."8. Inexiste violação do art. 535, II, do CPC, 

quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e 

suficiente sobre a questão posta nos autos, cujo decisum 
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revela-se devidamente fundamentado. Ademais, o 

magistrado não está obrigado a rebater todos os 

argumentos trazidos pela parte, se os fundamentos utilizados 

forem suficientes para embasar a decisão. 9. A interposição 

do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional 

exige do recorrente a comprovação do dissídio 

jurisprudencial, cabendo ao mesmo colacionar precedentes 

jurisprudenciais favoráveis à tese defendida, comparando 

analiticamente os acórdãos confrontados, nos termos 

previstos no artigo 541, parágrafo único, do CPC. 10. 

Visando a demonstração do dissídio jurisprudencial, impõe-

se indispensável avaliar se as soluções encontradas pelo 

decisum embargado e paradigmas tiveram por base as 

mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas 

similitude de circunstâncias. 11. In casu, não há similaridade, 

indispensável na configuração do dissídio jurisprudencial, 

entre o acórdão tomado como paradigma, do STF, julgado 

em 02.08.1960, tratou da prescrição de ato de 

improbidade previsto no art. 11, da CLT e o acórdão 

recorrido, que decidiu acerca da prescrição da ação de 

improbidade prevista no art. 23, II, da Lei n.º 8.429/1992. 

12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, 

desprovido. (STJ, REsp. 999.324, relator: Ministro LUIZ FUX, 

Data de Julgamento: 26/10/2010, T1 - PRIMEIRA TURMA) 

(grifo nosso). 

No mesmo sentido: AgRg no REsp 1509971/SP, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 01/07/2015; 

Resp 1268594/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 05/11/2013, DJe 13/11/2013. 

A previsão de que o termo a quo do prazo prescricional tem início com a 

ocorrência do fato ilícito contraria o interesse público e representa proteção 
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deficiente da probidade administrativa, afetando, em última análise, a 

legitimação constitucional conferida pelo artigo 129, inciso III, da Constituição 

Federal ao Ministério Público para a propositura da ação pela prática de 

improbidade administrativa. 

Além disso, diante da ausência de norma de transição e da necessidade de 

compatibilização da novel legislação com os princípios da segurança jurídica, do 

acesso à justiça e da proteção da confiança, o “caput” do artigo 23 da Lei nº 

8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, demanda interpretação 

conforme à Constituição a fim de garantir que o início da contagem do prazo 

de oito anos, em relação aos fatos pretéritos à nova disciplina, ocorra somente 

a partir da vigência da Lei n. 14.230/2021.  

A incidência irrestrita e retroativa do novo marco temporal (data do fato) 

e do novo prazo prescricional de oito anos aos fatos anteriores configuraria 

abrupta alteração da regulamentação vigente, sem qualquer regime de transição, 

com a possibilidade de fulminar o ajuizamento de ação em casos nos quais 

ainda não decorrido o prazo prescricional ou sequer iniciada a sua contagem 

com base na disciplina anterior.  

O ordenamento jurídico rechaça alterações legislativas abruptas, sobretudo 

em casos que envolvam situações complexas, bastando destacar o disposto no 

artigo 8º da Lei Complementar 95/1998:  

Art. 8o A vigência da lei será indicada de forma expressa e 

de modo a contemplar prazo razoável para que dela se 

tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula "entra 

em vigor na data de sua publicação" para as leis de 

pequena repercussão.  

 Este Colendo Supremo Tribunal Federal assim decidiu no RE 566621:  

“Inexistindo direito adquirido a regime jurídico, não há que 

se advogar, pois, suposto direito de quem pagou 
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indevidamente um tributo a poder buscar ressarcimento no 

prazo estabelecido pelo CTN por ocasião do indébito.  

Isso não quer dizer, contudo, que a redução de prazo possa 

retroagir para fulminar, de imediato, pretensões que ainda 

poderiam ser deduzidas no prazo vigente quando da 

modificação legislativa. Ou seja, não se pode, de modo 

algum, entender que o legislador pudesse determinar que 

pretensões já ajuizadas ou por ajuizar estejam 

submetidas, de imediato, ao prazo reduzido, sem 

qualquer regra de transição.  

É que isto, ainda que não viole estritamente ato jurídico 

perfeito, direito adquirido ou coisa julgada, atenta contra 

outros conteúdos do princípio da segurança jurídica. 

Efetivamente, se, de um lado, não há dúvida de que a 

proteção a situações jurídicas consolidadas em ato jurídico 

perfeito, direito adquirido ou coisa julgada constituiu 

imperativo da segurança jurídica, concretizando o valor 

inerente a tal princípio, de outro, também é certo que tem 

esta abrangência maior e que implica, também, resguardo 

da certeza do direito, da estabilidade das situações 

jurídicas, da confiança no tráfego jurídico e do acesso à 

justiça.  

[...]  

Estando um direito sujeito a exercício em determinado prazo, 

seja mediante requerimento administrativo ou, se necessário, 

ajuizamento de ação judicial, tem-se de reconhecer eficácia 

à iniciativa tempestiva tomada pelo seu titular nesse sentido, 

pois tal resta resguardado pela proteção à confiança.  

Da mesma forma, não é possível se fulmine, de imediato, 

prazos então em curso, sob pena de violação evidente e 



 
 PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 

 
 

46 

 

direta à garantia de acesso ao judiciário. Pudesse o 

legislador impedir a jurisdição mediante redução abruptas 

de prazo, aplicação a pretensões pendentes ainda não 

ajuizadas, restaria em grande parte esvaziada a garantia 

de acesso à Justiça.”  

 É imperativo extrair da nova legislação interpretação compatível com os 

princípios da segurança jurídica, do acesso à justiça e da proteção da confiança, 

harmonizando a eficácia imediata do novo lapso com a imunização da legítima 

expectativa ao exercício do direito de investigação e à deflagração de ação em 

relação aos fatos anteriores, notadamente em face da ausência de norma de 

transição.  

Portanto, a contagem do prazo prescricional de oito anos deve observar a 

teoria da actio nata, bem como ter início apenas a partir de 26 de outubro de 

2021, data de vigência da Lei nº 14.230/2021.  

10. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, o Ministério Público do Estado de São Paulo, na qualidade 

de amicus curiae, requer:  

a) a fixação da seguinte tese: As disposições contidas na Lei n. 

14.230/2021 são irretroativas, em face da natureza civil e não penal das 

ações de improbidade administrativa e, ainda, da incidência do princípio 

tempus regit actum; 

b) a fixação da seguinte tese: As disposições contidas na Lei n. 

14.230/2021 são irretroativas, por consubstanciarem proteção insuficiente a 

preceito fundamental; 

c) a fixação da seguinte tese: É inconstitucional o artigo 2º da Lei n. 

14.230/2021, na parte em que revoga os incisos I e II do artigo 11, bem 

como torna taxativo o rol do mesmo dispositivo, por violação ao princípio da 
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proibição de proteção insuficiente a preceito fundamental e, ainda, da 

vedação ao retrocesso; 

d) a fixação da seguinte tese: É inconstitucional o § 4º do artigo 21 da 

Lei n. 8.429/92, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, por ofensa 

ao § 4º do artigo 37 da Constituição Federal e, ainda, por violação ao 

princípio da proibição de proteção deficiente e da proibição de retrocesso; 

e) subsidiariamente, caso se entenda pela retroatividade das normas 

materiais contidas na Lei n. 14.230/2021, a fixação das seguintes teses:  

e.1) As disposições materiais abolicionistas contidas na Lei n. 14.230/2021 

não incidem nas ações de improbidade administrativa distribuídas até a data 

de vigência da citada lei, a fim de se preservar a segurança jurídica, a 

proteção da confiança e o acesso à justiça; 

Ou, subsidiariamente, caso não acolhida a primeira tese: 

e.2) As disposições materiais abolicionistas contidas na Lei n. 14.230/2021 

não atingem os acordos de não persecução cível e decisões judiciais transitadas 

em julgado, pretéritos à citada lei, nos termos do artigo 5º, XXXVI, da 

Constituição Federal; 

f) A fixação da seguinte tese: A prescrição intercorrente contemplada nos 

§§ 4º, 5º e 8º do artigo 23 da Lei n. 8.429/92, não deve ser aplicada 

retroativamente (artigo 14 do CPC), dependendo, ainda, da inércia do autor 

(artigo 240, § 3º, do CPC); 

g) subsidiariamente, caso se entenda pela retroatividade das normas 

materiais contidas na Lei n. 14.230/2021, a fixação da seguinte tese: A 

contagem do prazo prescricional de oito anos previsto no artigo 23 da Lei n. 

8.4296/92 deve observar a teoria da ‘actio nata’, incidindo apenas a partir 

de 26 de outubro de 2021, data de vigência da Lei nº 14.230/2021.  

São Paulo, 26 de julho de 2022. 
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