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ARTIGO 

 

Alterações na Lei de Improbidade Administrativa introduzidas pela 

Lei Complementar nº 157/2016 

 

* Ingrid Beserra De Sousa Pregentino Prado 

 

A Lei Federal nº 8.429/1992, que trata das sanções aplicáveis aos agentes públicos que 

pratiquem atos de improbidade administrativa, recentemente sofreu alterações com a 

publicação em 30/12/2016 da Lei Complementar nº 157/2016. 

 

Antes da edição do novo diploma, a Lei de Improbidade Administrativa apresentava três 

espécies de atos de improbidade administrativa: Os que importam enriquecimento ilícito (Art. 

9º), os que causam prejuízo ao erário (Art. 10) e os que atentam contra os princípios da 

Administração Pública (Art. 11).  

 

A partir de então, acrescentou-se uma quarta espécie: Dos Atos de Improbidade 

Administrativa Decorrentes de Concessão ou Aplicação Indevida de Benefício Financeiro ou 

Tributário (Art. 10-A), que consiste em “qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou 

manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõem o caput e o § 1º do art. 8º-

A da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.” 

 

O novo tipo objetiva evitar a chamada “Guerra Fiscal” entre os municípios, ocasionada pelo 

estabelecimento, por parte de alguns municípios e do Distrito Federal, de alíquotas irrisórias 

do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, visando atrair mais investimentos para 

suas regiões.  Alguns municípios, até estabeleciam alíquotas de ISS respeitando o percentual 

mínimo de 2%, todavia, eram fictícias, uma vez que criavam, por meio de leis ou decretos 

municipais, benefícios fiscais, isenções,  deduções na base de cálculo, diminuindo, na prática, o 

valor da alíquota. 

 

Em razão da nova modalidade, o administrador público que desrespeitar o percentual mínimo 

de 2% da alíquota do ISS, constante no caput e no §1º do artigo 8º-A da Lei Complementar nº 

116/2013, sofrerá sanções pessoais. A Lei Complementar nº 157/2016 adicionou ao artigo 12 

da Lei Federal nº 8.429/1992, por meio do inciso IV, as seguintes penalidades, que poderão ser 
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aplicadas de forma isolada ou cumulativa, a depender da gravidade do fato: “(...) perda da 

função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 (cinco) a 8 (oito) anos e multa civil de até 

3 (três) vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido”. 

 

Caso o ente permaneça com alíquota mínima inferior à determinada, terá o contribuinte 

prestador de serviço resguardado o seu direito à devolução da quantia efetivamente paga. (§§ 

2º e 3º do artigo 8º-A da L.C. nº 116/2013). Nesse caso, possivelmente, a ação de improbidade 

será ajuizada também com fulcro na espécie prevista no artigo 10, uma vez que o inciso IV, do 

artigo 12, nada dispõe sobre a reparação por eventuais danos ao erário. 

 

A última mudança, decorrente das já expostas, foi à inserção do § 13º no artigo 17 da Lei 

Federal nº 8.429/1992, assegurando aos Municípios e ao Distrito Federal a legitimidade ativa 

para propor ação de improbidade contra os agentes públicos que venham a praticar alguma 

das condutas previstas no artigo 10-A. 

 

Nos termos do artigo 6º da Lei Complementar nº 157/2016, os Municípios e o Distrito Federal 

tem o prazo de um ano para que adequar sua legislação e cessar qualquer benefício ou 

incentivo fiscal que possibilite ao contribuinte o pagamento de alíquota inferior ao patamar 

estabelecido. Assim, a partir de 31/12/2017, qualquer ação ou omissão dolosa em sentido 

contrário, poderá caracterizar ato de improbidade administrativa, consoante o artigo 10-A da 

Lei de Improbidade Administrativa. 

 

Interessante observar, por derradeiro, que a Lei Complementar nº 157/2016 acrescentou na  

Lei Federal nº 8.429/1992 um tipo específico de improbidade administrativa para os agentes 

públicos que cuidam do ISS. Sendo assim, casos análogos envolvendo outros impostos 

municipais ou estaduais, não se encaixariam na nova espécie. Todavia, nada impede que se 

procure aplicar o artigo 10 (Dano ao Erário) nesses casos. 

 

* Ingrid Beserra De Sousa Pregentino Prado Auxiliar-Técnica da Fiscalização do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP). 


