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Apresentação

O presente livro pretende comentar as inovações implementadas pela Lei
14.230/2021 na Lei 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa – LIA).
A LIA é considerada um dos principais instrumentos jurídicos integrantes do
Sistema Brasileiro de Combate à Corrupção, e as alterações introduzidas pela Lei
14.230/2021 foram profundas.
A reforma legislativa representa, em última análise, uma descaracterização da
redação originária do texto legal, com a modificação de quase todos os dispositivos
da Lei 8.429/1992. Formalmente, restou preservada a numeração da Lei 8.429/1992.
Contudo, sob o aspecto material, o conteúdo da LIA foi intensamente alterado.
Trata-se, de fato, de uma nova Lei com a mesma numeração.
Além de trazer quadro comparativo entre a redação originária da LIA e a nova
redação conferida pela Lei 14.230/2021, o livro contém comentários dos autores
aos artigos da legislação reformada.
A obra pretende conjugar as especialidades e as experiências dos autores.
Enquanto o professor Rafael Carvalho Rezende Oliveira comenta os dispositivos
legais predominantemente voltados ao direito material, o professor Daniel Amorim
Assumpção Neves analisa os dispositivos de índole processual.
A obra é destinada aos estudantes, especialmente aqueles que pretendem
realizar concursos públicos, aos advogados militantes e membros da Magistratura,
do Ministério Público, das Procuradorias, das Defensorias Públicas, dos Tribunais
de Contas e de outras carreiras públicas que cuidam da ética na gestão pública.
Boa leitura!
Daniel Amorim Assumpção Neves
Rafael Carvalho Rezende Oliveira
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