
Márcia Guast i 
Almeida

Nunca foi tão fácil entender a Lei de 
Improbidade Administrativa! O livro 
é revolucionário no mercado jurídico, 
pois concilia a melhor e mais verda-
deira sistematização, facilitando a 
compreensão e o aprendizado dos 
leitores, com uma abordagem crí-
tica e profunda dos temas, juntando 
duas características que, até então, 
pareciam inconciliáveis no direito 
administrativo. Ademais, esse livro 
possui dois diferenciais: 

i) o livro aborda de maneira sistema-
tizada a Improbidade Administrati-
va, tratando com leveza o tema sem 
se afastar do necessário aprofunda-
mento teórico e jurisprudencial exigi-
do pelas bancas de Concurso Público, 
pelo Exame de Ordem e, até mesmo, 
por aqueles que desejam uma leitura 
mais profunda e crítica, pois o autor 
adentra nos assuntos mais densos, 
difíceis e polêmicos, resumindo-os 
de forma didática e posicionando-se 
criticamente em relação a todos eles. 
Assim, esse é um livro para os es-
tudantes, oabeiros e concursei-
ros que buscam aprender e entender 
a Lei de Improbidade Administrativa.

ii) embora apresente todas as teses
de defesa e acuação, bem como de-
monstre o posicionamento dos Tribu-
nais Superiores sobre o tema, o livro
defende fundamentadamente as po-
sições de defesa. Assim, diferente das 
demais obras do mercado que se po-
sicionam em sua maioria a favor das 
teses de acusação, esse é um livro
para os Advogados que atuam na 
defesa dos réus das ações de im-
probidade, pois o autor se posiciona 
a favor das teses de defesa.
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cional; Professor de Direito Consti-
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diversos cursos preparatórios para 
Concursos Públicos e para o Exame 
de Ordem; Professor em diversos 
cursos de pós-graduação, presencial 
e on line, em todo o Brasil; Autor de 
diversas obras jurídicas consagra-
das no país; Membro do Laboratório 
Americano de Estudos Constitucio-
nais Comparados (LAECC); Pales-
trante, Consultor Jurídico, Pareceris-
ta e Advogado atuante na defesa de 
ações de Improbidade Administrati-
va; Ex-Servidor Público do Estado de 
Minas Gerais, aprovado em seu pri-
meiro concurso aos 18 anos de idade.
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# Mapas mentais, esquemas, gráficos, 
tabelas e organogramas

# Doutrina e Jurisprudência sistematizadas 
e contextualizadas por assunto, com 

destaque dos trechos mais importantes

# Análise das diferentes correntes sobre as reformas e 
inovações introduzidas pela Lei 14.230 com destaque 

para as Teses de Defesa para auxiliar os Advogados

# Questões de Concursos Públicos analisadas 
e contextualizadas demonstrando como 

o artigo foi cobrado em prova

# 30 Questões Inéditas demonstrando como as 
alterações introduzidas pela Lei 14.230 podem 

ser cobradas em Concursos Públicos

#  Redação Comparada da Lei 8.429 antes e após 
as alterações introduzidas pela Lei 14.230

comentada e sistematizada

com
entada e  

sistematizada conteúdo
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A Lei de Improbidade Administrativa (LIA) é a lei mais 
importante do direito público sancionador, sendo por isso 
extremamente exigida em provas de Concurso Público 
e no Exame de Ordem. Para a boa compreensão da LIA 
este livro está estruturado da seguinte maneira:

# Artigos da Lei 8.429/92 com redação comparada 
antes e após as alterações da Lei 14.230/21;

# Doutrina sistematizada, abordada de forma didática com destaque 
dos trechos mais importantes, facilitando a compreensão dos temas;

# Jurisprudência sistematizada, com os principais informativos e 
decisões do STJ e do STF abordados de forma resumida e simplificada;

# Análise das diferentes correntes sobre as reformas e 
inovações introduzidas pela Lei 14.230 com destaque 

para as Teses de Defesa para auxiliar os Advogados que 
atuam na defesa dos réus das ações de improbidade;

# Uso de mapas mentais, mnemônicos, esquemas, 
gráficos, tabelas e organogramas espalhados ao longo 

do texto, facilitando a compreensão do leitor e auxiliando 
na aprendizagem e memorização do conteúdo;

# Questões de Concursos Públicos analisadas e contextualizadas 
demonstrando como o artigo foi cobrado em prova;

# 30 Questões Inéditas demonstrando como as 
alterações introduzidas pela Lei 14.230 podem 

ser cobradas em Concursos Públicos;

# No final do livro há uma tabela comparativa com a 
redação da Lei 8.429 antes e após as alterações introduzidas 

pela Lei 14.230 para consulta rápida do texto legal.
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