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Na qualidade de Conselheiro Nacional do Ministério Público, venho, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, no uso das prerrogativas a mim 

conferidas pelos artigos 23, IV, e 147 do Regimento Interno deste Colegiado, 

apresentar Proposta de Resolução, com leitura em sessão e distribuição aos demais 

Conselheiros, nos termos regimentais. 

Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2019. 

 

SEBASTIÃO VIEIRA CAIXETA 

Conselheiro Nacional do Ministério Público 
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J U S T I F I C A T I V A 

 

As recentes iniciativas para reforçar a moralidade e a probidade no 

âmbito da Administração Pública brasileira tiveram, entre seus resultados, a edição 

da Lei n.º 12.846/2013, denominada Lei Anticorrupção, a qual dispõe sobre “a 

responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos 

contra a administração pública, nacional ou estrangeira”. 

O referido diploma legal trouxe, como louvável inovação, a possibilidade 

de que, sem prejuízo da responsabilidade civil na esfera judicial, as pessoas jurídicas 

que pratiquem atos lesivos contra o Poder Público sejam também responsabilizadas 

na esfera administrativa, sendo puníveis com as penas de multa (artigo 6º, inciso I), 

dentro dos parâmetros estabelecidos em lei, e de publicação extraordinária da decisão 

condenatória (artigo 6º, inciso II), cominadas isolada ou cumulativamente. 

Entre as condutas tipificadas na Lei Anticorrupção, destaca-se a descrita 

no artigo 5º, inciso V, consistente em “dificultar atividade de investigação ou 

fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, 

inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema 

financeiro nacional” e que possui evidente relação com a atuação do Ministério 

Público, o qual, na condição de fiscal da ordem jurídica, possui relevantes atribuições 

investigatórias que podem ser indevidamente obstaculizadas ou embaraçadas por 

ação ou omissão de agentes particulares investigados, por exemplo quando suas 

requisições em inquéritos civis são injustificadamente descumpridas. 

Ainda a título exemplificativo, registre-se ser recorrente, nos inquéritos 

civis, a prestação de informações incompletas ou mesmo tentativas de ocultação de 

dados em casos de terceirização, com evidente interface com a improbidades e com 

atos lesivos ao erário, prejudicando a atuação funcional do Ministério Público, em 

especial a articulação dos ramos dos Ministérios Públicos Estaduais com o Ministério 

Público do Trabalho. 

De forma a garantir a observância ao devido processo legal, ao 

contraditório e à ampla defesa, necessários para a aplicação de qualquer sanção por 
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imperativo constitucional, a Lei n.º 12.846/2013 prevê a figura do processo 

administrativo de responsabilização - PAR (Capítulo IV do diploma legal), por meio do 

qual a materialidade e a autoria da conduta ilícita são formalmente atribuídas ao 

agente e, após oportunizada defesa, a imputação é julgada pela autoridade 

competente. 

Acerca da competência para instauração e julgamento do processo, o 

artigo 8º, caput, da Lei Anticorrupção estatui que recairá sobre a “autoridade máxima 

de cada órgão ou entidade dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário”, 

evidenciando, destarte, que caberá diretamente ao órgão afetado pela conduta lesiva 

proceder à responsabilização na esfera administrativa. 

Nesse contexto, considerando que o Ministério Público brasileiro, nos 

termos do artigo 127, caput, da Constituição da República, é instituição independente 

e essencial à função jurisdicional, deve-se reconhecer, como corolário de sua 

independência frente aos demais Poderes, que possui competência autônoma para 

instaurar e julgar os processos de responsabilização administrativa decorrentes de 

condutas lesivas que forem praticadas em seu desfavor. 

Mostra-se, portanto, necessário que este Conselho Nacional do 

Ministério Público, no exercício da competência normativa que lhe foi outorgada pelo 

artigo 130-A, § 2º, I, da Constituição da República, edite normas gerais para disciplinar 

a tramitação e o julgamento do processo administrativo de responsabilização no 

âmbito do Parquet brasileiro, de forma a conferir uniformidade ao tratamento da 

matéria e a reforçar a aplicação da Lei Anticorrupção como importante ferramenta na 

construção de uma cultura de probidade e de moralidade na Administração Pública. 

Importa trazer à baila que, segundo informações oriundas do Ministério 

da Transparência e Controladoria-Geral da União – CGU 

(http://www.cgu.gov.br/noticias/2018/01/governo-federal-pune-30-empresas-por-

fraude-propina-e-financiamento-ilicito) , até o início de 2018, foram abertos 183 (cento 

e oitenta e três) processos administrativos de responsabilização e o Governo Federal 

aplicou, como resultado, 30 penalidades: sete publicações extraordinárias e 23 multas 

http://www.cgu.gov.br/noticias/2018/01/governo-federal-pune-30-empresas-por-fraude-propina-e-financiamento-ilicito
http://www.cgu.gov.br/noticias/2018/01/governo-federal-pune-30-empresas-por-fraude-propina-e-financiamento-ilicito
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sobre o faturamento bruto anual, que totalizam R$ 12.010.130,21. Os dados 

demonstram, portanto, a efetividade dos instrumentos previstos na Lei Anticorrupção. 

Também é relevante salientar que, em razão dos princípios da 

supremacia e da indisponibilidade do interesse público, bem como da legalidade, as 

autoridades administrativas possuem o dever legal de promover a responsabilização 

administrativa, em conformidade com o diploma legal em comento, uma vez que o seu 

artigo 27 estabelece a responsabilização do agente público que, tendo o 

conhecimento da prática de ato lesivo à Administração, deixe de adotar as 

providências cabíveis. 

Em atenção a essa necessidade, a presente proposição objetiva 

oferecer a regulamentação da Lei n.º 12.846/2013 no âmbito do Ministério Público 

brasileiro, adequando as disposições contidas nesse diploma legal à estrutura 

organizacional dos órgãos ministeriais. 

Forte nos argumentos declinados, apresenta-se a vertente proposta de 

Resolução para que, após o cumprimento do rito regimental, seja apreciada pelo 

Plenário deste Órgão de Controle. 
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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO N.º[...], DE [...]. 

 

Regulamenta, no âmbito do Ministério Público, a 
responsabilização administrativa de pessoas 
jurídicas por atos contra a administração 
pública, nos termos da Lei nº 12.846/2013.  

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das 

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 130-A, § 2°, inciso I, da Constituição da 

República e com arrimo no artigo 19 de seu Regimento Interno, em conformidade com 

a decisão Plenária tomada na XXª Sessão Extraordinária, realizada em xx/xx/20xx.  

CONSIDERANDO que o combate à corrupção em todas as suas formas 

constitui inabalável compromisso constitucional e institucional do Ministério Público 

Brasileiro; 

CONSIDERANDO que o artigo 5º da Lei nº 12.846/2013 define como atos 

lesivos, sancionados pela Lei, aqueles praticados contra a administração pública, em 

especial: “(...) V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, 

entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das 

agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.” 

CONSIDERANDO que, na forma do artigo 1º da Lei nº 12.846/2013, é 

aplicável a responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela 

prática de atos lesivos contra toda a administração pública, nacional ou estrangeira, 

cabendo a instauração e o julgamento de processo administrativo para apuração da 

responsabilidade de pessoa jurídica à autoridade máxima de cada órgão ou entidade, 

que agirá de ofício ou mediante provocação, observados o contraditório e a ampla 

defesa (artigo 8º); 

CONSIDERANDO que o paradigma resolutivo atualmente preconizado para 

atuação do Ministério Público Brasileiro pela Carta de Brasília e que o posicionamento 

reiterado do Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) comanda a 

necessária utilização de todos os meios e os mecanismos aptos a ensejar a atuação 

eficiente dos membros dos diversos ramos; 
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CONSIDERANDO que são recorrentes as tentativas, por parte de pessoas 

jurídicas, de gerar obstáculo ou prejuízo a investigações conduzidas pelo Ministério 

Público Brasileiro, por exemplo, mediante a recusa injustificada ao cumprimento de 

requisições expedidas em inquéritos civis e a apresentação de informações falsas ou 

incompletas; 

CONSIDERANDO que existem estruturas administrativas aptas nos diversos 

ramos do Ministério Público brasileiro a assegurar o adequado processamento da 

responsabilização administrativa prevista no artigo 6º da Lei nº 12.846/2013; 

CONSIDERANDO que o artigo 27 da Lei nº 12.846/2013 prevê a 

responsabilização da autoridade que deixar de apurar as infrações previstas na Lei; 

CONSIDERANDO, por fim, que o Ministério Público tem o dever institucional 

de defender a ordem jurídica e de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e 

dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, 

promovendo as medidas necessárias a sua garantia, bem como de exercer, em toda 

a plenitude, os mecanismos legais de prevenção e de repressão à corrupção previstos 

na Constituição Federal e na lei, observados os princípios da eficiência e da 

efetividade administrativos inerentes à matéria, RESOLVE:  

 

Artigo 1º Compete aos órgãos e aos ramos do Ministério Público a 

responsabilização administrativa pelos atos lesivos previstos no artigo 5º da Lei nº 

12.846/2013, quando a lesão ocorrer em prejuízo do próprio Ministério Público. 

§ 1º O ato lesivo consistente em dificultar a atividade de investigação ou de 

fiscalização do Ministério Público poderá caracterizar-se diante do descumprimento 

injustificado a requisições, expedidas na forma da lei, ou da criação de injustificado 

embaraço a inspeções e diligências investigatórias, quando realizadas nos limites da 

lei, ou ainda pela prestação de informações falsas ou incompletas com o objetivo de 

dificultar atividade de investigação ou fiscalização do Ministério Público. 

§ 2º Atos regularmente praticados no âmbito do direito de não 

autoincriminação não constituem violação passível de responsabilização 

administrativa para os fins do artigo 5º, inciso V, da Lei nº 12.846/2013. 



 

 

 
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 
 

Artigo 2º A apuração da responsabilidade administrativa de pessoa jurídica 

que possa resultar na aplicação das sanções previstas no artigo 6º da Lei nº 

12.846/2013 será efetuada por meio de Processo Administrativo de 

Responsabilização – PAR, que levará em consideração, na aplicação das sanções, o 

disposto no artigo 7º da referida Lei. 

Parágrafo único. Em razão da natureza distinta e autônoma, não são 

compensáveis com a penalidade pecuniária aplicada em face de PAR os valores 

decorrentes de condenações em ações judiciais propostas ou de termos de 

compromissos de ajustamento firmados pelo Ministério Público. 

Artigo 3º A competência para a instauração e para o julgamento do PAR é do 

respectivo Procurador-Geral de cada Ministério Público em face do qual foi praticado 

o ato lesivo. 

§ 1º  A competência de que trata o caput será exercida de ofício ou mediante 

provocação e poderá ser delegada, sendo vedada a subdelegação. 

§ 2º O órgão ministerial condutor da investigação em que ocorreu o ato lesivo 

encaminhará ao respectivo Procurador-Geral representação fundamentada, 

acompanhada da prova pertinente. 

Artigo 4º A partir dos elementos de convicção disponíveis, o Procurador-Geral 

decidirá, em sede de juízo de admissibilidade e mediante despacho fundamentado: 

I - pela abertura de investigação preliminar; 

II - pela instauração de PAR; ou 

III - pelo arquivamento sumário, quando evidenciada a ausência de qualquer 

lesão. 

§ 1º A investigação de que trata o inciso I do caput terá caráter sigiloso e não 

punitivo e será destinada à apuração de indícios de autoria e de materialidade de atos 

lesivos à atuação investigativa do Ministério Público. 

§ 2º A investigação preliminar será conduzida por comissão composta por dois 

ou mais membros efetivos. 
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§ 3º O prazo para conclusão da investigação preliminar não excederá 

sessenta dias e poderá ser prorrogado por iguais períodos, mediante solicitação 

justificada do presidente da comissão à autoridade instauradora. 

§ 4º Ao final da investigação preliminar, serão enviadas ao respectivo 

Procurador-Geral as peças de informação obtidas, acompanhadas de relatório 

conclusivo acerca da existência de indícios de autoria e de materialidade de atos 

lesivos à administração do Ministério Público, para decisão sobre a instauração do 

PAR ou arquivamento. 

Artigo 5º No ato de instauração do PAR, a autoridade designará comissão, 

composta por dois ou mais membros, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos 

e intimará a pessoa jurídica para, no prazo de trinta dias, apresentar defesa escrita, 

instruída de prova documental, podendo especificar eventuais outras provas que 

pretende produzir. 

§ 1º Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou 

de juntada de provas adicionais consideradas indispensáveis pela comissão, a pessoa 

jurídica será intimada, após a juntada da nova prova, para apresentação de alegações 

finais no prazo de dez dias. 

§ 2º Serão recusadas, mediante decisão fundamentada, provas propostas 

pela pessoa jurídica que sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias 

ou intempestivas. 

§ 3º O PAR tramitará sob sigilo, mediante decisão fundamentada, quando o 

procedimento investigatório de origem, em que ocorreu o possível ato lesivo, for 

sigiloso, ou quando o exigir a preservação do interesse público ou social. 

Artigo 6º A comissão a que se refere o artigo 5º exercerá suas atividades com 

independência e imparcialidade, devendo ser fundamentadas suas decisões, exceto 

despachos de simples movimentação processual, garantido o direito à ampla defesa 

e ao contraditório à pessoa jurídica. 

Artigo 7º As intimações serão feitas por meio eletrônico, via postal ou por 

qualquer outro meio que assegure a certeza de ciência da pessoa jurídica acusada. 
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§ 1º Caso não tenha êxito a intimação de que trata o caput, será feita nova 

intimação por meio de edital publicado na imprensa oficial, em jornal de grande 

circulação no Estado da federação em que a pessoa jurídica tenha sede e no sítio 

eletrônico do órgão ou ramo ministerial responsável pela apuração do PAR, contando-

se o prazo para apresentação da defesa a partir da última data de publicação do edital. 

§ 2º Em se tratando de pessoa jurídica que não possua sede, filial ou 

representação no País e sendo desconhecida sua representação no exterior, frustrada 

a intimação nos termos do caput, será feita nova intimação por meio de edital 

publicado na imprensa oficial e no sítio eletrônico do órgão ou entidade público 

responsável pela apuração do PAR, contando-se o prazo para apresentação da 

defesa a partir da última data de publicação do edital. 

Artigo 8º A pessoa jurídica poderá acompanhar o PAR por meio de seus 

representantes legais ou procuradores, sendo-lhes assegurado amplo acesso aos 

autos. 

Parágrafo único. É vedada a retirada dos autos da repartição pública, sendo 

autorizada a obtenção de cópias, mediante requerimento. 

Artigo 9º O prazo para a conclusão do PAR não excederá cento e oitenta dias, 

admitidas prorrogações, por igual prazo, por meio de solicitação devidamente 

justificada do presidente da comissão à autoridade instauradora, que decidirá de 

forma fundamentada. 

§ 1º O prazo previsto no caput será contado da data de publicação do ato de 

instauração do PAR. 

§ 2º A comissão, para o devido e regular exercício de suas funções, poderá 

requisitar informações adicionais do órgão ministerial representante ou determinar 

diligências instrutórias a serem realizadas diretamente ou mediante apoio de órgãos 

do Ministério Público. 

§ 3º Concluídos os trabalhos de apuração e análise, a comissão elaborará 

relatório a respeito dos fatos apurados e da eventual responsabilidade administrativa 

da pessoa jurídica, no qual, de forma motivada, sugerirá o arquivamento do processo 

ou as sanções a serem aplicadas, com a dosimetria da multa. 
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§ 4º O relatório final do PAR será encaminhado ao Procurador-Geral ou à 

autoridade por ele delegada, para julgamento, que proferirá decisão fundamentada. 

§ 5º Caso seja verificada a ocorrência de eventuais ilícitos, diversos daqueles 

a que se refere a Lei 12.846/2013, a serem apurados em outras instâncias, o relatório 

da comissão será encaminhado, pela autoridade julgadora, ao órgão ou ao ramo do 

Ministério Público com competência para o caso. 

Artigo 10. A decisão administrativa final proferida pela autoridade julgadora 

será publicada no Diário Oficial e no sítio eletrônico do ramo do Ministério Público 

responsável pela instauração do PAR. 

Artigo 11.  Da decisão administrativa sancionadora cabe pedido de 

reconsideração com efeito suspensivo, no prazo de dez dias, contado da data de 

publicação da decisão. 

§ 1º A autoridade julgadora terá o prazo de trinta dias para decidir sobre o 

pedido de reconsideração e publicar nova decisão. 

§ 2º A pessoa jurídica contra a qual forem impostas sanções no PAR deverá 

cumpri-las no prazo de trinta dias, contado do término do prazo para interposição do 

pedido de reconsideração ou da publicação da decisão quanto a este pedido, caso 

mantida a decisão administrativa sancionadora. 

Artigo 12. O Procurador-Geral poderá celebrar acordo de leniência com a 

pessoa jurídica responsável pela prática dos atos lesivos a que se refere esta 

Resolução, atendidas as exigências contidas no artigo 16 da Lei nº 12.846/2013, 

incluindo a imediata cessão da lesão. 

Parágrafo único. O acordo de leniência não interferirá na condução do 

procedimento de investigação de origem, no qual tiver ocorrido o ato lesivo 

representado ao Procurador-Geral, exceto no que diz respeito à remoção da lesão. 

Artigo 13. O Processo Administrativo de Responsabilização é regido pela Lei 

nº 12.846/2013 e pelo Decreto nº 8.420/2015, aplicando-se, subsidiariamente, nas 

omissões e no que couber, a Lei nº 13.105/2015.  

Artigo 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
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Brasília/DF,.... 

 

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 

 


