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São Paulo, 06 de outubro de 2021  

Aos Srs.  

 

Jair Messias Bolsonaro 

Presidente da República Federativa do Brasil 

 

Arthur Lira 

Presidente da Câmara dos Deputados 

 

Rodrigo Pacheco 

Presidente do Senado Federal do Brasil e do Congresso Nacional do Brasil. 

 

Luiz Fux 

Presidente do Supremo Tribunal Federal 

 
Brasília/DF, Brasil 

 

Assunto: Carta Aberta Contra a Aprovação do Projeto de Lei de Modificação da Lei de 

Improbidade Administrativa 

 
 

Excelentíssimos Senhores Presidentes da República, Senado Federal, Câmara dos Deputados e 

Supremo Tribunal Federal,  

 
 

A ICC Brasil, capítulo nacional da International Chamber of Commerce – maior entidade 

empresarial do mundo, com uma rede que compreende mais de 45 milhões de empresas em 100 
países, e a única organização do setor privado detentora do status de observador junto à Assembleia 

Geral das Nações Unidas –, tem a missão de levar a voz do setor privado brasileiro aos principais 

fóruns globais, promover o comércio internacional e trabalhar para avançar a adoção de melhores 
práticas internacionais no ambiente de negócios doméstico. Ao longo da última década, a ICC Brasil 
tem mantido papel fundamental de protagonismo no debate franco entre os setores público e privado 
da sociedade civil brasileira quanto ao fomento do desenvolvimento sustentável, do livre comércio 
internacional e iniciativas de integridade e combate à corrupção. 

 
Em sua versão original, o texto da Lei 8429 de 2 de junho de 1992 (“Lei de Improbidade”), 

representou significativo avanço no combate a atos de improbidade praticados por servidores públicos 
eventualmente em conluio com agentes privados, contra o erário. O farto e rico arcabouço legal e 
jurisprudencial criado a partir da Lei de Improbidade permitiu ao nosso país significativos avanços no 
combate e efetiva fiscalização de atos ilícitos de caráter transnacional, pavimentando caminho para 
uma maior previsibilidade e segurança jurídica na prospecção de investimentos estrangeiros diretos e 
de longo prazo para o Brasil. 

 
Assim, é com preocupação que a ICC Brasil e seus associados acompanham a tramitação nas 

duas Casas do Parlamento Brasileiro de um projeto de Lei que abranda e relativiza o texto da Lei de 
Improbidade, ao (i) condicionar a punição do agente público que comete ato de improbidade à prova 
de que agiu com dolo e ainda com intenção ilícita, algo que vai além da própria exigência de provas em 
casos criminais ; (ii) limitar a legitimidade para propositura de referida ação; e, dentro outras mudanças 
igualmente graves, (iii) desnecessariamente introduzir prescrição intercorrente na tramitação da ação 
por improbidade, o que gerará estímulos à medidas protelatórias e impunidade por decurso de tempo, 
como já aconteceu no processo criminal. Não é exagero afirmar que, com as alterações, a eficácia da 
ação de improbidade será severamente afetada, tornando-se ela um instrumento de pouca utilidade.  

Diante do exposto, são os termos da presente para requerer, respeitosamente, a Vossas 
Excelências que, no limite constitucional de cada um dos Poderes da República que representam, 
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tomem medidas para evitar a aprovação e sanção de um projeto que representa não apenas um 
retrocesso no combate à corrupção, como uma séria mácula na integridade de nosso país, bem como  
um entrave para o Brasil no livre comércio internacional com os demais Estados Democráticos de 
Direito que prezam e pugnam pela integridade nos negócios. A prevenção e repressão da corrupção é 
essencial para gerar um ambiente de negócios íntegro e competitivo, favorecendo o desenvolvimento 
nacional e o bem-estar geral. A reputação do país exige esforços em prol do reforço dos mecanismos 
de prevenção e combate à corrupção e não o contrário.  
 

Agradecendo novamente por sua atenção e acolhida, estamos à disposição para os próximos 
passos. 

 
Respeitosamente, 
 

 
 
 

Gabriella Dorlhiac 
Diretora Executiva da ICC Brasil  

 

 


