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EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
 

Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº 843.989 

Repercussão Geral Tema nº 1.199 

Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES 

Pela recorrente: ROSMERY TEREZINHA CÓRDOVA 

 

MEMORIAL 
 

 
 

I – O CASO 

 

1. ROSMERY CÓRDOVA é uma brasileira de 64 anos. Divorciada, criou os filhos 

sozinha, trabalhando como Advogada desde 1984. Entre 1994 e 1998, foi contratada 

como advogada autônoma do INSS, atuando em pequenas comarcas do interior do 

Paraná em que não havia procuradores autárquicos em número suficiente. Atuou em 

cerca de 6 mil processos. Recebeu elogios em sua ficha: eficiente, relevante, competente. 

No entanto, em 27 de janeiro de 1999, foi sumariamente descredenciada, sem que 

sequer lhe fossem pagos os honorários pendentes, no valor incontroverso de R$ 

26.522,61. 

 Em 2006, o INSS ajuizou perante a Vara Federal de Guarapuava a presente ação 

de ressarcimento com base no art. 37, §5º, da Constituição e nos artigos 10 e 11 da Lei 

de Improbidade Administrativa. De acordo com a petição inicial, “adotando uma 

conduta negligente”, ROSMERY teria descumprido o contrato de prestação de serviços 

de advocacia e causado prejuízo ao erário (peça nº 1, fls. 05): 

 
 

   Ainda segundo a inicial, o valor do prejuízo pela suposta atuação negligente 

em 4 processos seria de R$ 123.277,00, que deveria ser compensado com os honorários 

que lhe são devidos. 
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2. Em contestação, demonstrou-se, além da prescrição, a ausência de negligência. 

Eventuais embargos à execução não foram opostos porque o INSS deixou de fornecer 

à advogada os cálculos que evidenciassem excesso, como previa o item 16.b do 

contrato de prestação de serviços. Ademais, não houve dano. No primeiro processo, a 

execução contra o INSS foi extinta. Nos outros três, o valor pago correspondia à 

condenação (peça nº 1, fls. 49/96). 

 Em 2009, a sentença julgou improcedente o pedido (peça nº 3, fls. 230/237). O 

TRF da 4ª Região deu provimento à apelação do INSS e anulou a sentença para 

oportunizar à autarquia a apresentação de alegações finais (peça nº 6, fls. 502/509). 

 

II – O CONFLITO OBJETIVO ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO 

E A TESE FIXADA PELO STF NO TEMA Nº 897 

 

3. A prescrição foi afastada pelo Tribunal a quo ao argumento da 

imprescritibilidade das ações de ressarcimento por ato de improbidade (peça nº 6, fls. 

508): 

 
  

 Esta decisão contraria objetivamente a tese fixada pelo STF no Tema nº 897, 

segundo o qual somente as ações de ressarcimento fundadas em atos dolosos de 

improbidade seriam imprescritíveis: 

 

“São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato 

doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.1 

 

4. No caso em tela, não apenas a petição inicial, mas a própria decisão do 

Desembargador Relator que remete os autos à Vice-Presidência do TRF4, para o juízo 

 

1 STF, Pleno, RE nº 852.475/RG, rel. p/ Acórdão. Min. Edson Fachin, DJe. 22/03/2019. 
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de admissibilidade do RE à luz do Tema nº 897, reconhece que a imputação é de 

negligência (peça nº 22): 

 
 

5. Ao estender a imprescritibilidade aos atos culposos, o Acórdão recorrido 

violou o art. 37, §5º, da Constituição, cujo alcance foi fixado pelo STF no Tema nº 897. 

O descredenciamento ocorreu em 27 de janeiro de 1999. A ação foi proposta 

somente 31 de outubro de 2006. Portanto, após o prazo prescricional de 5 anos 

previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32 e na redação original do art. 23, I, da Lei 

nº 8.429/92. 

Assim, o Recurso Extraordinário merece ser provido, para reconhecer a 

prescrição da ação de ressarcimento. 

 

III – A LEI Nº 14.230/2021 CONFIRMA A PRESCRIÇÃO 

 

6. O advento da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, reforça a consumação da 

prescrição.  

Segundo a nova redação do art. 1º, §1º, somente consideram-se atos de 

improbidade condutas dolosas. Como a conduta em exame é culposa e consiste em 

suposto descumprimento contratual, o ilícito imputado à recorrente não se qualifica 

como improbidade, o que afasta a imprescritibilidade declarada pelo Acórdão 

recorrido. 

Consequentemente, aplica-se a tese fixada no Tema nº 666 (“É prescritível a ação 

de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”2), que também conduz à 

prescrição quinquenal (art. 1º do DL nº 20.910/32). 

 

7. Os novos prazos da Lei nº 14.230/2021 também conduzem à prescrição no caso 

concreto. Todos os fatos imputados na inicial são anteriores a 31 de outubro de 1998. 

 

2 STF, Pleno, RE nº 669.069/RG, rel. Min. Teori Zavascki, DJ. 28/04/2016. 
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A ação foi proposta em 31 de outubro de 2006, portanto, após o prazo de 8 anos 

previsto no art. 23, caput, da Lei de Improbidade reformada. 

 A prescrição intercorrente de 4 anos, prevista no art. 23, I, §§4º e 5º, também se 

consumou na presente ação, que tramita há 16 anos sem decisão condenatória! 

 Portanto, sob qualquer ótica, a ação está prescrita. 

 

IV – A DESONESTIDADE É INERENTE À NOÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 

8. A falta de probidade administrativa, além de configurar crime de 

responsabilidade (CF, art. 85, IV), importa em perda da função pública, 

indisponibilidade de bens, ressarcimento ao erário e suspensão de direitos políticos 

(CF, art. 37, §4º). A gravidade das sanções previstas na Constituição indica que 

somente condutas igualmente graves devem ser tipificadas como ato de improbidade 

na legislação ordinária. 

 Para José Afonso da Silva, a improbidade “cuida-se de uma imoralidade 

administrativa qualificada”.3 Para Maria Sylvia Di Pietro, “sem um mínimo de má-fé, não se 

pode cogitar da aplicação de penalidades tão severas como a suspensão dos direitos políticos e a 

perda da função pública”.4 

 Além da doutrina, o Superior Tribunal de Justiça há muito tempo vem 

decidindo que “a improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da 

conduta do agente”5 e que “a má-fé, consoante cediço, 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”.6  

 O Supremo Tribunal Federal também já afirmou que “a finalidade da lei é 

responsabilizar e punir o administrador desonesto, que, deliberadamente, pratique condutas 

direcionadas à corrupção”7. Aliás, ao julgar o Tema nº 897, o STF definiu o alcance do art. 

37, §5º, da Constituição, excluindo os atos culposos8. 

 

3 SILVA, José Afonso. Comentário Contextual à Constituição. 9ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 353. 
4 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 23ª. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 837. 
5  STJ, Corte Especial, AIA 30/AM, rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 28/9/2011. 
6 STJ, 1ª Turma, REsp 1.023.904/RJ, rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3/8/2010. 
7 STF, 1ª Turma, AO 1833, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe. 07/05/2018. 
8 STF, Pleno, RE nº 852.475/RG, rel. p/ Acórdão. Min. Edson Fachin, DJe. 22/03/2019. Durante os debates, 

afirmou Sua Excelência o Min. Luiz Fux: “E o que é improbidade? Não é um ato de um administrador inepto, 

mas do que cometeu um ilícito doloso”. 
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 Da mesma forma, a Lei da Ficha Limpa (LC 135/2010), reconhecidamente uma 

norma severa na tutela da probidade administrativa, somente comina a inelegibilidade 

aos atos dolosos de improbidade administrativa (art. 1º, I, g e l). 

 

9. Portanto, longe de um suposto retrocesso na tutela da probidade como alega a 

Procuradoria-Geral da República, a exigência do dolo pela Lei nº 14.230/2021 (art. 1º, 

§1º) representa a constitucionalização da lei de improbidade administrativa, fruto da 

percepção dos seus excessos9 também pelo Congresso Nacional. 

 

V – O CARÁTER REPRESSIVO DA LEI DE IMPROBIDADE 

E A REGRA DE RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (ART. 5º, XL) 

 

10. Neste contexto, dúvida não há sobre a retroatividade das disposições da Lei nº 

14.230/2021 mais benéficas aos acusados quanto “à necessidade da presença do elemento 

subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 

da LIA”. Notadamente diante do caráter repressivo da ação de improbidade10 (art. 1º, 

§4º, da Lei nº 8.429/92)11. 

 O art. 5º da Constituição consagra o direito fundamental à retroatividade da lei 

mais benéfica (“XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”), o que também 

é garantido pelo art. 9º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Decreto nº 

 

9 Reconhecendo excesso de Poder Legislativo na redação originária da Lei nº 8.429/92, o Min. Gilmar Mendes 

deferiu medida cautelar na ADI nº 6678 MC/DF, ad referendum do Plenário, para estabelecer que a grave 

sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao 

erário e a atos que violem os princípios da administração (STF, ADI nº 6678 MC/DF, Min. Gilmar Mendes, J. 

01/10/2021) 
10 “1. A ação de improbidade administrativa, de matriz constitucional (art.37, § 4º e disciplinada na Lei 

8.429/92), tem natureza especialíssima, qualificada pela singularidade do seu objeto, que é o de aplicar 

penalidades a administradores ímprobos e a outras pessoas - físicas ou jurídicas - que com eles se 

acumpliciam para atuar contra a Administração ou que se beneficiam com o ato de improbidade. Portanto, 

se trata de uma ação de caráter repressivo, semelhante à ação penal, diferente das outras ações com matriz 

constitucional, como a Ação Popular (CF, art. 5º, LXXIII, disciplinada na Lei 4.717/65), cujo objeto típico é de 

natureza essencialmente desconstitutiva (anulação de atos administrativos ilegítimos) e a Ação Civil Pública 

para a tutela do patrimônio público (CF, art. 129, III e Lei 7.347/85), cujo objeto típico é de natureza preventiva, 

desconstitutiva ou reparatória”(STJ, 1ª Turma, REsp n. 827.445/SP, rel. p/ acórdão Min. Teori Albino Zavascki, 

DJe de 8/3/2010.) 
11 “§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito 

administrativo sancionador”.  (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)” 
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678/92).12 Segundo Paulo César Busato, “a retroatividade da lei mais favorável não nega o 

princípio da legalidade, antes o afirma”, pois “não teria sentido, por diferentes razões, sejam 

político-criminais ou de justiça material, seguir aplicando uma lei que valorativamente já não 

é compartilhada pelo legislador ou pela sociedade”.13  

 

11. Frise-se que há consenso doutrinário14 e jurisprudencial15 no sentido de que 

embora a Constituição faça a referência à lei penal, as garantias do art. 5º aplicam-se ao 

direito administrativo sancionador enquanto manifestação do poder 

punitivo/repressivo estatal.  

Especificamente sobre a retroatividade das normas administrativas punitivas 

mais benéficas, confira-se a doutrina do Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO: 

 
“ Desse modo, o direito administrativo, em sua dimensão sancionatória, 

compartilha com o direito penal os mesmos princípios gerais de aplicação de suas 

normas, notadamente os que regulam os conflitos de direito intertemporal. A fórmula 

 

12 “Artigo 9 – Princípio da Legalidade e da Retroatividade: Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no 

momento em que forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode impor pena 

mais grave que a aplicável no momento da perpetração do delito. Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a 

imposição de pena mais leve, o delinqüente será por isso beneficiado”. Sobre as decisões da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos que aplicaram este preceito, confira-se: PIOVESAN, Flávia; FACHIN, Melina Girardi; 

MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Comentários à Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Rio de 

Janeiro: Forense, 2019. p. 170. 
13 BUSATO, Paulo César. Direito Penal: Parte Geral. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 47. 
14 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo Ordenador. São Paulo: Malheiros Editores, 2003. p. 80; 

OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. 

p. 116; BINENBOJM, Gustavo. O direito administrativo sancionador e o estatuto constitucional do poder 

punitivo estatal. Revista de direito administrativo contemporâneo. São Paulo: RT, n. 2, v. 11, ago. 2014. pp. 

13-14.   
15 “Essa linha de pensamento se mostra apropriada na medida em que as sanções administrativas estão 

sujeitas, em suas linhas gerais, a um regime jurídico único, um verdadeiro estatuto constitucional do poder 

punitivo estatal, informado por princípios como os da legalidade (CF, art. 5º, II, e 37, caput); do devido 

processo legal (CF, art. 5º, LIV); do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV); da segurança jurídica e 

da irretroatividade (CF, art. 5º, caput, XXXIX e XL); da culpabilidade e da pessoalidade da pena (CF, art. 5º, 

XLV); da individualização da sanção (CF, art. 5º, XLVI); da razoabilidade e da proporcionalidade (CF, arts. 

1º e 5º, LIV)” (STF, 1ª Turma, MS nº 32.201, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJ. 07/08/2017). No mesmo sentido: 

STF, Pleno, ADI nº 2975, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ. 04/02/2021. 
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constitucional – ‘a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu’ – abrange, na 

expressão ‘lei penal’, pelas mesmas razões, as normas administrativas punitivas”.16 

 

No mesmo sentido: 

 
“ O processo administrativo disciplinar é uma espécie de direito sancionador. 

Por essa razão, a Primeira Turma do STJ declarou que o princípio da retroatividade 

mais benéfica deve ser aplicado também no âmbito dos processos administrativos 

disciplinares”.17 

 

12. Os mesmos fundamentos autorizam a aplicação retroativa “dos novos prazos de 

prescrição geral e intercorrente”, quando forem mais benéficos aos acusados.18 Como 

ensina Francisco de Assis Toledo, “reputa-se mais benigna a lei na qual: (...); d) se 

estabelecerem novas causas extintivas da punibilidade ou se ampliarem as hipóteses de 

incidência das já existentes, notadamente quando são reduzidos prazos de decadência, de 

prescrição, ou se estabelece de modo mais favorável a contagem desses prazos”.19 

 Além de cumprir a regra do art. 5º, XL, da Constituição, a retroatividade das 

normas mais benéficas quanto ao dolo e à redução dos prazos prescricionais concretiza 

os princípios constitucionais da igualdade de todos perante a lei (art. 5º, caput) e da 

razoável duração do processo (art. 5º, LXXIX). 

 

 

 

16 BARROSO, Luís Roberto. A prescrição administrativa no direito brasileiro antes e depois da Lei nº 

9.873/1999. In: BARROSO, Luís Roberto. Temas de direito constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 

515. No mesmo sentido: OLIVEIRA, Regis Fernandes. Infrações e Sanções Administrativas. 3ª. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2012. p. 86; VITTA, Heraldo Garcia. A Sanção no Direito Administrativo. São Paulo: 

Malheiros, 2003. p. 145; FERRAZ, Sérgio; DALLARI, Adilson Abreu. Processo Administrativo. 4ª ed. São 

Paulo: Malheiros, 2020. p. 360. FERREIRA, Daniel. Sanções Administrativas. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 

138.  
17 STJ, 2ª Turma, AgInt no RMS n. 65.486/RO, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 26/8/2021. A 1ª 

Turma do STJ também já decidiu nesse sentido: STJ, 1ª Turma, RMS nº 37.031/SP, rel. Min. Regina Helena 

Costa, DJe. 20/2/2018. Sobre a retroatividade da lei mais benéfica em processos disciplinares durante a 

execução penal, confira-se: STF, 2ª Turma, HC 109253, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe. 18/02/2013; STF, 2ª 

Turma, HC 110566, rel. Ayres Britto, DJe. 06/06/2012. 
18 Nesse sentido, STF, Ag. Reg. no RE 1.325.653, rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/07/2022.  
19 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios Básicos de Direito Penal. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 36 

(negritos nossos). No mesmo sentido: HUNGRIA, Nelson; DOTTI, René Ariel (atualizador). Comentários ao 

Código Penal. 6ª ed. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2014. p. 78. 
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VI – PRECEDENTES E DOUTRINA SOBRE A RETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021 

 

13. Registre-se que não obstante a última palavra seja desta Suprema Corte, 

Tribunais de todas as regiões do país têm admitido a retroatividade das disposições 

mais benéficas da Lei nº 14.230/2021, como se vê exemplificativamente: 

 

Região Sudeste:  
- TJSP, 9ª Câmara de Direito Público, Apelação Cível nº 1001594-31.2019.8.26.0369rel. Des. 

Oswaldo Luiz Palu, J. 10/11/2021. 

- TJRJ, 9ª Câmara Cível, Apelação nº 0003825-38.2015.8.19.0028, rel. Des. Adolpho Correa De 

Andrade Mello Junior, J. 24/03/2022. 

- TJMG, 5ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 1.0184.17.000076-6/001, rel. Des. Áurea Brasil, 

DJ. 03/07/2022. 

 

Região Nordeste: 
- TJMA, 6ª Câmara Cível, AI 0813586-86.2021.8.10.0000, rel. Desª. Anildes de Jesus Bernardes 

Chaves Cruz, acórdão registrado em 05/11/2021. 

- TJPI, 2ª Câmara de Direito Público, ED 0001668-45.2013.8.18.0140, rel. Des. Luiz Gonzaga 

Brandão de Carvalho, j. 10/06/2022. 

- TJCE, 2ª Câmara de Direito Público, AC 0006914-95.2018.8.06.0167, rel. Des. Francisco 

Gladyson Pontes, DJE. 29/06/2022. 

- TJPB, 4ª Câmara Cível, AC 0806392-59.2017.8.15.0251, rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle 

Filho, data da juntada: 17/05/2022.   

- TJPE, Câmara Regional de Caruaru - Segunda Turma, AC 0001328-87.2016.8.17.2480, rel. 

Des. Evio Marques da Silva, J. 20/06/2022. 

- TRF5, 3ª Turma, AC 00001445620114058101, Des. Cid Marconi Gurgel de Souza. J. 

31/05/2022. 

 

Região Norte: 
- TJAC, 1ª Câmara Cível, Autos nº 1000815-44.2021.8.01.0000, rel. Desª. Eva Evangelista, J. 

09/06/2022. 

- TJRR, Câmara Cível, AgInt 08188356420178230010, rel. Des. Cristóvão Suter, DJ. 14/06/2022. 

- TJPA, 1ª Turma de Direito Público, autos nº 10003995 (0807772-69.2018.8.14.0006), rel. Des. 

Rosileide Maria da Costa Cunha, Dj. 29/06/2022. 

- TJTO, Apelação/Remessa Necessária 0000994-44.2017.8.27.2705, Rel. Des. Eurípedes 

Lamounier, DJe 19/05/2022. 

- TJAP, Câmara Única, Agravo de Instrumento nº 0002536-91.2021.8.03.0000, rel. Des. Joao 

Lages, j. 06/06/22. 

 

Região Centro-Oeste: 
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- TJMT, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 0000512-65.2014.8.11.0048, rel. Des. 

Gilberto Lopes Bussiki, DJE. 04/05/2022. 

- TJMS, 4ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0801355-09.2013.8.12.0014, rel. Des. Lúcio R. da 

Silveira, DJ:  07/07/2022. 

- TJDF, 5ª Câmara Cível AC 07032114520218070018, Rel. Des. Ana Cantarino, DJe 30/05/2022. 

- TJGO, 3ª Câmara Cível, AC nº 5435922-64.2018.8.09.0043, rel. Des. Itamar de Lima, DJe 

25/04/2022. 

- TRF1, 4ª Turma, AC 0008156-54.2011.4.01.4000, rel. Juiz Federal Érico Rodrigo Freitas 

Pinheiro (Conv.), PJe 17/12/2021. 

 

Região Sul: 
- TRF4, 3ª Turma, AC 5009831-73.2017.4.04.7200, rel. Desª. Marga Inge Barth Tessler, Acórdão 

registrado em 03/05/2022. 

- TJSC, 1ª Câmara de Direito Público, AC 0019111-15.2014.8.24.0008, rel. Des. Paulo Henrique 

Moritz Martins da Silva, J. 05/07/2022. 

- TJRS, 22ª Câmara Cível, AC 70084889211, rel. Des. Miguel Ângelo da Silva, J. 30/06/2022. 

- TJPR, 5ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0004153-20.2017.8.16.0112, rel. Des. Renato Braga 

Bettega, J. 26.07.2022. 

 

14. A doutrina especializada também é uníssona no sentido da retroatividade das 

disposições mais benéficas da Lei nº 14.230/2021.20 

 

 

20 BEZNOS, Clóvis. A retroatividade in bonam partem da Lei 14.230/2021; FORTINI, Cristiana; 

CAVALCANTI, Caio Mário Lana. Da retroatividade benigna da Lei nº 14.230/21 enquanto uma decorrência 

das diretrizes do direito administrative sancionador; MAFFINI, Rafael; DA CAS, Denise Gutiliêrs. A 

retroatividade da Lei nº 14.230/2021. In: DAL POZZO, Augusto Neves; OLIVEIRA, José Roberto. Lei de 

Improbidade Administrativa Reformada. São Paulo: Thomson Reuters, 2022; OSÓRIO, Fábio Medina. Novas 

normas de improbidade têm de retroagir para beneficiar réus e investigados. Disponível em: 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/improbidade-dos-esclarecimentos-acerca-do-tema-1199-do-

stf-29062022; MEDINA, José Miguel Garcia. A nova Lei de Improbidade Administrativa deve ser aplicada 

retroativamente? Disponível em: https://www.conjur.com.br/2021-nov-03/processo-lei-improbidade-

aplicada-retroativamente; FERRAZ, Luciano. Reforma da Lei de Improbidade e novatio legis in mellius 

implícita. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2021-out-28/interesse-publico-reforma-lei-

improbidade-novatio-legis-in-mellius-implicita/; HALPERN, Erick; OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. A 

retroatividade da lei mais benéfica no Direito Administrativo sancionador e a reforma da Lei de Improbidade 

pela Lei 14.230/2021. Disponível em: http://www.zenitefacil.com.br; YARSHELL, Flávio Luiz; SICA, Heitor 

Vitor Mendonça. Reposicionamento da ação de improbidade administrativa. Disponível em: 

https://www.conjur.com.br/2022-jan-26/yarshell-sica-reposicionamento-acao-improbidade; MOREIRA, 

Egon Bockmann; BINENBOJM, Gustavo. A eficácia imediata da Lei de Improbidade e o julgamento do TEMA 

1.199 pelo STF. Disponível em: https://blogs.oglobo.globo.com/fumus-boni-iuris/post/eficacia-imediata-da-

lei-de-improbidade-e-o-julgamento-do-tema-1199-pelo-stf.html 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/improbidade-dos-esclarecimentos-acerca-do-tema-1199-do-stf-29062022
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VII – A SUBSISTÊNCIA DE DIVERSAS OUTRAS LEIS PUNINDO ATOS CULPOSOS  

E A IMPRESCRITIBILIDADE DO DANO DECORRENTE DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE 

 

15. Mencione-se, por fim, que a exigência de dolo para a configuração do ato de 

improbidade não deixará o patrimônio público desguarnecido, visto que o sistema 

jurídico contempla diversas outras normas que admitem a responsabilização dos 

agentes públicos por atos culposos, tais como: a) a ação regressiva prevista no art. 37, 

§6º, da CF; b) a Lei de Ação Popular; c) a Lei de Ação Civil Pública; d) os Tribunais de 

Contas (CF, art. 71, §3º); e) os processos administrativos disciplinares. Há, ainda, a Lei 

Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013), que contempla a responsabilidade objetiva das 

pessoas jurídicas por atos lesivos à administração pública. 

 O mesmo se diga quanto à retroatividade das regras mais benéficas de 

prescrição, as quais alcançam apenas as sanções de multa, perda da função, proibição 

de contratar e suspensão dos direitos públicos. O ressarcimento do dano ao erário 

decorrente de ato doloso de improbidade seguirá sendo imprescritível, por 

determinação deste Supremo Tribunal Federal (Tema nº 897). 

 

VIII - CONCLUSÃO 

 

16. Diante do exposto, respeitosamente requer-se o provimento do Recurso 

Extraordinário, para reconhecer a prescrição da ação de ressarcimento movida contra 

ROSMERY TEREZINHA CÓRDOVA. 

 Igualmente, espera-se que, em atenção ao art. 5º, XL, da Constituição, conclua-

se pela RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: 

(I) à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato 

de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) à aplicação dos 

novos prazos de prescrição geral e intercorrente. 

  

Brasília, 1º de agosto de 2022. 

 
FRANCISCO ZARDO 

OAB/DF 62.291 

OAB/PR 35.303 
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