PARECER/AGOSTO/2022.

EMENTA: DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL – REPERCURSSÃO GERAL – TEMA
1.199 – NECESSIDADE DE DOLO PARA A
TIPIFICAÇÃO

DE

IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA – DISPOSIÇÕES BENÉFICAS
DA LEI APENAS RETROAGEM ÀS AÇÕES EM
CURSO – NOVO PRAZO PRESCRICIONAL É
IRRETROATIVO.

I. RELATÓRIO.
Trata-se de parecer jurídico a respeito da decisão do Supremo
Tribunal Federal, que reconheceu repercussão geral no Tema 1.199, decorrente
do Agravo em Recurso Extraordinário 843989/PR.
O processo diz respeito a uma ação civil pública, ajuizada pelo
INSS, com base na Lei de Improbidade Administrativa, em face de Rosmery
Terezinha Cordova, para condená-la ao ressarcimento dos prejuízos sofridos em
razão de sua atuação como procuradora da autarquia.
O INSS alegava que a Ré havia descumprido o contrato ajustado
entre as partes, adotando uma conduta negligente e lesiva em diversas atuações
processuais, de modo a ocasionar prejuízos ao erário.
A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, com
o entendimento de que não houve improbidade administrativa. Contudo, em
segundo grau, entendeu-se que a instrução probatória foi insuficiente, motivo
pelo qual retornou os autos à origem.

Em julgamento de Embargos de Declaração, o Tribunal a quo
discorreu acerca da imprescritibilidade de ressarcimento de danos causados ao
erário por ato de improbidade administrativa.
Nesse sentido, destacou que essa tese só é rechaçada por fatos
ocorridos antes da Constituição Federal de 1988. Além disso, nesta decisão foi
mantida a nulidade da sentença.
Por fim, a Ré continuou a defender a prescrição da pretensão em
tela, posto que a imprescritibilidade se referia a danos decorrentes de atos de
improbidade administrativa e não de ilícito civil, de acordo com o próprio
entendimento da Suprema Corte, objeto do Tema 6661.
Diante disso, o presente parecer jurídico abordará os principais
aspectos legais abordados no acórdão proferido pelo Supremo e em Repercussão
Geral, bem como os fundamentos de fato e de direito que ensejaram o decisum.
II. FUNDAMENTOS.
Em primeiro lugar, no acordão de Repercussão Geral proferido
pelo Ministro Alexandre de Moraes, este destacou que somente são
imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de
improbidade administrativa doloso tipificados na LIA.
Quanto aos demais ilícitos, inclusive os atentatórios à probidade
da administração não dolosos e aos anteriores a edição da Lei 8.429/1992, aplicase o Tema 666, que determina ser prescritível a ação de reparação de danos à
Fazenda Pública.
Em continuidade, o Ministro esclareceu que, no caso ora tratado,
os fatos eram muito anteriores à nova Lei de Improbidade Administrativa, que
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Tese: “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.”

trouxe extensas modificações e determinou, inclusive, a necessidade de
comprovação da responsabilidade subjetiva dolosa para configuração das
condutas de improbidade.
Ainda, a Lei n.º 14.230/2021 passou a estabelecer o prazo de
prescrição em 8 (oito) anos, contados da ocorrência do fato ou, no caso de
infrações permanentes, do dia em que foi cessada. Outrossim, a Lei abarcou
marcos interruptivos de prescrição, bem como o instituto da prescrição
intercorrente.
Destarte, as novas disposições são claramente mais benéficas aos
agentes públicos e aos que concorrem para o ato de improbidade, motivo pelo
qual o Ministro manifestou-se pelo reconhecimento da repercussão geral da
matéria, para definir a eventual irretroatividade, 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

Diante disso, após semanas de julgamento, foram fixadas as
seguintes teses pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que buscou responder os
questionamentos acima elencados, com os seguintes dizeres:
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação
dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da
LIA a presença do elemento subjetivo dolo;
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa
do ato de improbidade administrativa – é irretroativa, em virtude do artigo 5º,
inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à
eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das
penas e seus incidentes;

3) A nova Lei n.º 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade
administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem
condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo
culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do
agente.
4) O novo regime prescricional previsto na Lei n.º 14.230/2021 é irretroativo,
aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Por conseguinte, prevaleceu o entendimento defendido pelo
Relator, de que a Lei de Improbidade Administrativa está no âmbito do direito
administrativo sancionador, e não do direito penal, possibilitando sua aplicação
apenas aos processos em andamento.
III. CONCLUSÃO.
Ante ao exposto, alinhando-se ao posicionamento do SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, depreende-se pela irretroatividade da nova LIA –
modalidade culposa – para os casos em que já possui condenação transitada
em julgado, aplicando-se, no entanto, para todos os processos em andamento.
Além disso, quanto ao novo regime de prescrição estabelecido,
este somente deverá ser utilizado a partir da publicação da nova Lei, não
havendo que se falar em irretroatividade do dispositivo nesse ponto.
É o Parecer.
Campo Grande/MS, 25 de agosto de 2022.

LUIZ FELIPE FERREIRA
OAB/MS 13.652

Assinado de forma

GUILHERME digital por
AZAMBUJA GUILHERME
AZAMBUJA
FALCAO
FALCAO NOVAES
Dados: 2022.08.25
NOVAES
15:07:44 -04'00'

GUILHERME NOVAES
OAB/MS 13.997

RODRIGO SOUZA E SILVA

LARA DORSA LIMA

OAB/MS 15.100

OAB/MS 27.822

