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NOTA TÉCNICA 36/2017 -PGJ 

Protocolado MP-SP 40.980/2016 

Objeto: Projeto de Lei nº 108/2016, do Senado Federal. 

 

 

O Projeto de Lei em epígrafe, nos termos da 

respectiva ementa, altera os §§ 7º a 10 do art. 17 da Lei Federal n. 

8.429/92, para agilizar a tramitação da ação de improbidade 

administrativa. 

 

A pretendida alteração legislativa se mostra 

positiva e producente, uma vez que elimina a indesejável fase “pré-

processual” imposta às ações de responsabilidade amparadas na Lei 

Federal n. 8.429/92, situação decorrente de alteração normativa 

promovida por Medida Provisória, a qual, editada em 2001, não foi 

convertida em lei até a presente data, mas segue tendo seus efeitos 

produzidos e prolongados no tempo desde então. 

 

Tal procedimento processual, que exige 

notificação prévia de todos os requeridos na ação, com prazo para 

manifestação preliminar e subsequente prolação de decisão de 

“aceitação do processo ou sua rejeição”, é, além de esdrúxulo, 

irrazoável e prejudicial ao interesse público, também 

inconstitucional, uma vez que criado por Medida Provisória que 

atenta frontalmente contra o disposto no artigo 62, §1º, alínea 

“b” da Constituição Federal, além de não ter sido convertida em lei, 

e que, de maneira anômala, alterou o art. 17 da Lei n. 8.429/92, nele 

inserindo os §§ 7º, 8º e 9º. 
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Isto porque, tal como consignado nos 

“considerandos” e justificativas do PL em questão, o anômalo 

procedimento exige a realização de dois atos judiciais com a mesma 

finalidade, qual seja, cientificar o(s) requerido(s) acerca da 

propositura de ação de responsabilização contra ele(s). 

 

Estes atos são a notificação e a citação, 

abrindo-se, após cada um deles, prazos específicos para, 

respectivamente, ser apresentada defesa preliminar e contestação, 

cujos conteúdos, na prática, tem sido o mesmo, mas com enorme 

dispêndio de tempo, recursos materiais e humanos atinentes à 

utilização do aparato judicial e, consequentemente, com imensa 

morosidade na prestação jurisdicional sobre tema tão relevante e caro 

à sociedade. 

 

Nos termos da pretendida modificação 

legislativa, aquilo que atualmente conhecemos como fase “pré-

processual”, passa a ser uma fase do processo, eliminando-se a 

“notificação prévia” e procedendo desde logo à citação do(s) 

requerido(s), com abertura de prazo para contestação e mantendo-se, 

a teor do que se propõe na redação do §8º, a manutenção da decisão 

judicial por meio da qual a ação poderá ser “rejeitada”, caso o juiz se 

convença da “inexistência do ato de improbidade, da improcedência da 

ação ou da inadequação da via eleita”. 

 

O projeto preserva, assim, o mecanismo de 

afastamento de lides temerárias, sem, contudo, impor ao processo 

uma fase procedimental anômala e completamente destoante do 

interesse público. 
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O texto do §10 também contempla 

importante e recomendável alteração normativa uma vez que coíbe a 

prática - muito comum, infelizmente – consistente na alegação de 

nulidade de atos de comunicação processual (intimações, 

notificações) dirigidas por via postal para o endereço em que se deu a 

citação, sem que se tenha demonstração de efetivo recebimento da 

comunicação por seu destinatário. 

 

Isto porque, uma vez ultimada a citação em 

um determinado endereço, não é incomum que a parte dele se mude 

ou, por qualquer motivo, não receba pessoalmente as posteriores 

comunicações judiciais a ele dirigidas no mesmo endereço em que a 

citação ocorreu, vindo a parte, posteriormente, alegar nulidade dos 

atos processuais subsequentes em decorrência de supostas falhas ou 

deficiências do ato processual em questão. 

 

Não é razoável, portanto, que expedientes 

desta natureza sejam obstáculos à prestação jurisdicional, mormente 

em se tratando da tutela do patrimônio público e da 

responsabilização de agentes públicos ímprobos. 

 

Deste modo, pela proposta constante do 

projeto sob análise, cabe à parte informar ao juízo suas eventuais 

alterações de endereço em relação ao local onde se deu a citação, 

sendo aquele endereço considerado válido como destinatário de todas 

as demais comunicações processuais enquanto nada neste sentido 

for comunicado nos autos. 

 

Por fim, resta consignar que apenas uma 

ressalva está a merecer o texto do referido PL. Tal ressalva diz 
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respeito ao §9º do art. 17, no tocante à previsão de que “da decisão 

que determinar o prosseguimento da ação, caberá agravo retido”.  

 

Observa-se, neste sentido, que o Código de 

Processo Civil em vigor não mais contempla a figura do recurso de 

agravo retido, dentre as modalidades recursais previstas no seu 

artigo 994.  

 

Quanto ao recurso de agravo, o mencionado 

dispositivo da lei adjetiva processual (art. 994) prevê apenas o agravo 

de instrumento (inciso II) e o agravo interno (inciso III), sendo este 

último exclusivo de decisões proferidas por órgãos colegiados 

(Tribunais).  

 

Dentre as hipóteses de cabimento de agravo 

de instrumento previstas no art. 1.015 do novo CPC não está a 

decisão que determina o “prosseguimento da ação” de improbidade. 

 

Sugere-se, diante do acima consignado, que a 

redação do projeto seja alterada para que dela conste, como alteração 

do §9º do art. 17 da Lei 8.429/92, que “da decisão que determinar o 

prosseguimento da ação, caberá agravo de instrumento”. Isto porque, 

a mera supressão da possibilidade recursal resultará inevitável 

interposição de mandado de segurança contra ato judicial, de modo a 

submeter aquela decisão ao duplo grau de jurisdição, como tem 

ocorrido em casos análogos.  

 

Feitas tais considerações e observada a 

ressalva acima quanto ao texto proposto para o §9º do art. 17, 
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entendo que o projeto de lei sob análise merece nosso apoio para sua 

total aprovação. 

 

CONCLUSÃO 

 

Roga-se vênia para, mais uma vez, apontar o 

acerto da iniciativa no sentido de promover as alterações legislativas 

pretendidas pelo PL em questão, as quais vão de encontro aos 

anseios da sociedade e dos órgãos de controle dos atos da 

Administração Pública, proteção do patrimônio público e repressão 

aos atos de improbidade administrativa, dentre os quais destaca-se o 

Ministério Público, por força de sua missão constitucional. 

 

Assinala-se, entretanto, a necessidade de que 

a aprovação do Projeto de Lei, caso venha a ocorrer, considere a 

necessidade de alteração da figura recursal cabível quando da 

prolação da decisão que “determinar o prosseguimento da ação” nos 

moldes acima sugeridos. 

    

 

Gianpaolo Poggio Smanio 
Procurador-Geral de Justiça 
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Protocolado MP-SP 40.980/2016 

Objeto: Projeto de Lei nº 108/2016, do Senado Federal. 

Interessado: Núcleo de Acompanhamento Legislativo da 
Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica 
 

 
 

 

 

 

 

   Envie-se a nota técnica aos ilustres Senadores Randolfe 

Rodrigues e Relator do PL 108, de 2016, bem como aos Senadores de 

São Paulo. 

   Após, acompanhe-se o andamento do projeto de lei, 

informando. 

   São Paulo, ___ de ____________ de 2016. 

 

 

Gianpaolo Poggio Smanio 

Procurador-Geral de Justiça 


