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Publicada em 08.08.2014, republicada em 20.08.2014, e alterada pelas Resoluções nº 

014/2015, 012/2017 e 018/2018 

 

RESOLUÇÃO COPJ Nº 006/2014  

 

 

Disciplina a tramitação dos autos extrajudiciais 

no âmbito do Ministério Público do Estado do 

Espírito Santo na área dos interesses ou direitos 

difusos, coletivos, individuais homogêneos e 

individuais indisponíveis, o compromisso de 

ajustamento de conduta;  

 

 

 

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, em sua 15ª sessão, realizada ordinariamente no dia quatro de agosto de 2014, à 

unanimidade, e, no uso da prerrogativa que lhe confere o art. 13, inciso XXIII, da Lei 

Complementar nº 95/97, de 28 de janeiro de 1997; 

 

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 37 e 129, II e III da Constituição Federal, nos arts. 

25, IV e 26, I da Lei n.º 8.625/93, nos arts. 27, V, § 2º e seus incisos e 30, IX da Lei 

Complementar Estadual n.º 95/97, nos arts. 8º e 9º da Lei n.º 7.347/85, no art. 201, VI, VII, 

VIII e IX da Lei n.º 8.069/90, nos art. 82 e seguintes da Lei n.º 8.078/90, nos art. 14 e 

seguintes da Lei n.º 8.429/92, no art. 73 da Lei n.º 10.741/03 e o que dispõe a Resolução n° 

23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP;  

 

CONSIDERANDO a obrigatoriedade do sistema eletrônico GAMPES em vigor como 

veículo de registro, tramitação, acompanhamento e controle de documentos, autos judiciais 

e extrajudiciais; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de normatizar no âmbito do Ministério Público do Estado 

do Espírito Santo a Notícia de Fato, o Inquérito Civil, o Procedimento Preparatório, o 

Procedimento Administrativo e o Termo de Ajustamento de Conduta, em vista dos 

princípios que regem a Administração Pública e dos direitos e garantias individuais, 

 

RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 

DA NOTÍCIA DE FATO 

 

Art. 1° Notícia de fato é qualquer demanda dirigida aos órgãos da atividade fim do 

Ministério Público, submetida à apreciação das Procuradorias e Promotorias de Justiça, 

conforme atribuição das respectivas áreas de atuação, podendo ser formulada 

presencialmente ou não, entendendo-se como tal, a realização de atendimentos bem como a 

entrada de notícias, documentos, requerimentos ou representações. 

Art. 1º Notícia de fato é qualquer demanda dirigida aos órgãos da atividade-fim do 

Ministério Público, submetida à apreciação das Procuradorias e Promotorias de Justiça, 
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conforme atribuição das respectivas áreas de atuação, podendo ser formulada 

presencialmente ou não, entendendo-se como tal, a realização de atendimentos bem como a 

entrada de notícias, documentos, requerimentos ou representações. (Redação dada pela 

Resolução COPJ nº 012/2017, p. em 20.12.2017) 

 

 

Art. 2º A notícia de fato deverá ser registrada em ordem cronológica de apresentação no 

sistema informatizado GAMPES, distribuída e encaminhada ao órgão de execução com 

atribuição para apreciá-la. 

 

§ 1° A notícia de fato será apreciada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir de seu 

protocolo.  

 

Art. 2º A notícia de fato deverá ser registrada em ordem cronológica de apresentação no 

sistema informatizado de gestão de autos do Ministério Público do Estado do Espírito Santo 

e distribuída livre e aleatoriamente entre os órgãos ministeriais com atribuição para apreciá-

la. 

 

§ 1º A notícia de fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu 

recebimento, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias. 

(Redação dada pela Resolução COPJ nº 012/2017, p. em 20.12.2017) 

 

§ 2º Quando o fato noticiado for objeto de procedimento em curso, a notícia de fato será 

distribuída por prevenção. 

 

§ 3º No prazo do caput, o membro do Ministério Público poderá colher informações 

preliminares imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio, 

sendo vedada a expedição de notificações e requisições. 

 

§ 4º O membro do Ministério Público indeferirá a instauração de procedimento, caso os 

fatos narrados não configurem lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados 

pelo parquet, ou se o fato já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial, ou se os 

fatos se encontrarem solucionados.  

 

§ 5° O interessado será cientificado da decisão de indeferimento, da qual caberá recurso no 

prazo de 10 (dez) dias.  

 

§ 6º As razões de recurso serão protocolizadas junto ao órgão que indeferiu a instauração de 

procedimento, devendo ser remetidas, caso não haja reconsideração, no prazo de três dias, 

juntamente com a notícia de fato e com a decisão impugnada, ao Conselho Superior do 

Ministério Público.  

 

 

§ 3º No prazo do § 1º, o membro do Ministério Público poderá colher informações 

preliminares imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio, 

sendo vedada a expedição de requisições.  

 

§ 4º A notícia de fato será arquivada quando:  
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I – o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos 

tutelados pelo Ministério Público;  

I – (Revogado) (Inciso revogado pela Res. COPJ nº 028/2018, rep. em 04.12.2018) 

II – o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar 

solucionado;  

III – a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de 

jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho Superior do Ministério Público; 
(Redação dada pela Res. COPJ nº 012/2017, rep. em 31.01.2018) 
IV – for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma 

apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la;  

V – for incompreensível.  

V – (Revogado) (Inciso revogado pela Res. COPJ nº 028/2018, rep. em 04.12.2018) 

 

 
§ 5º O noticiante será cientificado da decisão de arquivamento preferencialmente por 

correio eletrônico, cabendo recurso no prazo de 10 (dez) dias. 

§ 6º O recurso será protocolado na secretaria do órgão que a arquivou e juntado à notícia de 

fato, que deverá ser remetida, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério 

Público para apreciação, caso não haja reconsideração. (Redação dada pela Resolução 

COPJ nº 012/2017, p. em 20.12.2017) 
 

§ 7º Do recurso serão notificados os interessados para, querendo, oferecer contrarrazões. 

 

§ 8º Não havendo recurso, os autos serão arquivados na própria origem, registrando-se no 

sistema respectivo. 

 

§ 9º A cientificação de que trata o § 5º é facultativa no caso de a notícia de fato ter sido 

encaminhada ao Ministério Público em face de dever de ofício.  

 

§ 10. Se aquele a quem for encaminhada a notícia de fato entender que a atribuição para 

apreciá-la é de outro órgão do Ministério Público promoverá a sua remessa a este.  

 

§ 11. Na hipótese do parágrafo anterior, a remessa se dará independentemente de 

homologação pelo Conselho Superior se a ausência de atribuição for manifesta ou, ainda, se 

estiver fundada em jurisprudência consolidada ou orientação desse órgão.  

 

§ 12. O membro do Ministério Público, verificando que o fato requer apuração ou 

acompanhamento ou vencido o prazo do § 1º do art. 2º, instaurará procedimento próprio.  

 

Art. 3º Na hipótese de notícia de fato de natureza criminal, além das providências previstas 

no §1° do art. 2°, o membro do Ministério Público deverá adotar as normas pertinentes à 

espécie.  

 

§ 8º Não havendo recurso, a notícia de fato será arquivada no órgão que a apreciou, 

registrando-se no sistema respectivo, em ordem cronológica, ficando a documentação à 

disposição dos órgãos correcionais.  
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§ 9º A cientificação de que trata o § 5º é facultativa no caso de a notícia de fato ter sido 

encaminhada ao Ministério Público em face de dever de ofício.  

 

§ 10. Se aquele a quem for encaminhada a notícia de fato entender que a atribuição para 

apreciá-la é de outro órgão do Ministério Público promoverá a sua remessa a este.  

 

§ 11. Na hipótese do parágrafo anterior, a remessa se dará independentemente de 

homologação pelo Conselho Superior se a ausência de atribuição for manifesta ou, ainda, se 

estiver fundada em jurisprudência consolidada ou orientação desse órgão.  

 

§ 12. O membro do Ministério Público, verificando que o fato requer apuração ou 

acompanhamento ou vencido o prazo do § 1º do art. 2º, instaurará procedimento próprio. 

 

§ 13. Será indeferida a instauração de notícia de fato quando o fato narrado não configurar 

lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público ou for 

incompreensível. (Parágrafo incluído pela Res. COPJ nº 028/2018, rep. em 04.12.2018) 

 

Art. 3º Na hipótese de notícia de natureza criminal, além da providência prevista no § 3º do 

art. 2°, o membro do Ministério Público deverá observar as normas pertinentes do Conselho 

Nacional do Ministério Público e da legislação vigente. (Redação dada pela Resolução 

COPJ nº 012/2017, p. em 20.12.2017) 
 

§ 1º A notícia de fato relativa a interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais 

homogêneos, que não configurar lesão ou ameaça de lesão, ou for objeto de investigação, de 

ação civil pública ou por outra forma solucionado, o membro do Ministério Público 

indeferirá a instauração de inquérito civil ou procedimento preparatório em decisão 

fundamentada, procedendo na forma da Seção II do Capítulo II desta Resolução. 

 

§ 2º Na hipótese de notícia de fato relativa a direito individual indisponível, não sendo o 

caso de instauração do procedimento administrativo para acompanhamento do fato, ou da 

propositura da medida judicial adequada, o membro do Ministério Público, por meio de 

despacho fundamentado, determinará o seu arquivamento na própria Promotoria de Justiça. 

 

§ 3° Não ocorrendo as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º deste artigo, o membro do 

Ministério Público instaurará o procedimento próprio. 

 

§ 4º Do indeferimento da instauração do procedimento e do arquivamento da notícia de 

fato, dar-se-á ciência ao noticiante, salvo nos casos em que seu encaminhamento tenha 

decorrido por dever de ofício. 

 

§ 5º A cientificação será realizada por meio de carta com aviso de recebimento, correio 

eletrônico ou, quando não for possível, por publicação no diário oficial, cabendo recurso ao 

Conselho Superior do Ministério Público, no prazo de 10 dias, a partir da efetiva ciência do 

interessado. 

 

§ 5º A cientificação será realizada por meio de carta com aviso de recebimento, correio 

eletrônico ou, quando não for possível, por publicação no diário oficial, ressalvadas as 

hipóteses legais em que se permite o sigilo da informação, cabendo recurso ao Conselho 
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Superior do Ministério Público, no prazo de 10 dias, a partir da efetiva ciência do 

interessado. (Redação dada pela Resolução COPJ nº 012/2017, p. em 20.12.2017) 

 

§ 6º A petição de interposição, acompanhada das razões de recurso, será protocolizada na 

secretaria do órgão que indeferiu a instauração do procedimento ou que arquivou a notícia 

de fato, e será juntada aos respectivos autos, que deverão ser remetidos ao Conselho 

Superior do Ministério Público, no prazo máximo de 03 (três) dias, caso não haja 

reconsideração. 

 

§ 7º Expirado o prazo a que se refere o § 6º, sem manifestação dos interessados, os autos 

serão arquivados na própria origem com registro no sistema informatizado oficial, sem a 

necessidade de remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público. 

 

CAPÍTULO II 

DO INQUÉRITO CIVIL 

 

SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 4º O inquérito civil, de natureza unilateral e facultativa, é procedimento investigatório e 

será instaurado para apurar fato que possa autorizar a tutela dos interesses ou direitos 

difusos, coletivos e individuais homogêneos, nos termos da legislação aplicável, servindo 

para o exercício das atribuições inerentes às funções institucionais do Ministério Público. 

Parágrafo único. O inquérito civil não é condição de procedibilidade para o ajuizamento das 

ações de titularidade do Ministério Público, nem para a realização das demais medidas de 

sua atribuição. 

 

Art. 5º O inquérito civil poderá ser instaurado: 

I – de ofício; 

II – em decorrência de notícia de fato apresentada por qualquer pessoa ou autoridade, desde 

que forneça, por meio legalmente permitido, informações sobre o fato e seu provável autor, 

bem como a qualificação mínima que permita sua identificação e localização; 

III – por designação do Procurador-Geral de Justiça e por determinação do Conselho 

Superior do Ministério Público e demais órgãos superiores da Instituição, nos casos 

cabíveis.  

 

§ 1º A ausência dos requisitos referidos no inciso II deste artigo não implica no 

indeferimento do pedido de instauração do inquérito civil, salvo se desde logo, mostrar-se 

improcedente a notícia de fato, aplicando-se, na hipótese, o disposto no art. 2º, § 2º, desta 

Resolução. 

 

§ 2º No caso do inciso II, em sendo as informações verbais, o membro do Ministério 

Público reduzirá a termo as declarações, encaminhando-o à distribuição na forma do § 1º do 

art. 2º desta Resolução.   

 

§ 1º A ausência dos requisitos referidos no inciso II deste artigo não implica no 

indeferimento do pedido de instauração do inquérito civil, salvo se desde logo, mostrar-se 

improcedente a notícia de fato, aplicando-se, na hipótese, o disposto no art. 8º desta 

Resolução.  
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§ 2º No caso do inciso II, em sendo as informações verbais, o Ministério Público reduzirá a 

termo as declarações, encaminhando-o à distribuição na forma do caput do art. 2º desta 

Resolução. (Redação dada pela Resolução COPJ nº 012/2017, p. em 20.12.2017) 

 

§ 3º A notícia de fato anônima não implicará ausência de providências, desde que 

obedecidos os requisitos constantes no inciso II deste artigo. 

 

§ 4º A designação do Procurador-Geral de Justiça caberá apenas nas hipóteses de delegação 

de sua atribuição originária, de solução de conflito de atribuição, ou nos casos do § 5º deste 

dispositivo. 

 

§ 5º A determinação do Conselho Superior do Ministério Público, a que se refere o inciso 

III, terá lugar quando este der provimento ao recurso interposto contra a decisão que 

indefira representação para instauração de inquérito civil, nos termos do parágrafo único do 

art. 10 desta Resolução, ou quando deixar de homologar a promoção de arquivamento de 

inquérito civil ou procedimento preparatório.  

 

§ 5º A determinação do Conselho Superior do Ministério Público, a que se refere o inciso 

III, terá lugar quando este der provimento ao recurso interposto contra a decisão que 

indefira representação para instauração de inquérito civil, nos termos do § 6º do art. 8º desta 

Resolução, ou quando deixar de homologar a promoção de arquivamento de inquérito civil 

ou procedimento preparatório. (Redação dada pela Resolução COPJ nº 012/2017, p. em 

20.12.2017) 
 

Art. 6º A representação ou o requerimento que trata o inciso II do art. 2º da presente 

Resolução deverá conter:  

 

Art. 6º A representação ou o requerimento de que trata o inciso II do art. 5º da presente 

Resolução deverá conter:  

 

I - nome, qualificação e endereço do representante e, sempre que possível, do autor do fato; 

II - descrição do fato objeto das investigações; 

III - indícios da veracidade do fato alegado, sem prejuízo da indicação de outros meios de 

prova, inclusive com indicação de possíveis testemunhas.  

 

§ 1º O autor da representação poderá ser notificado para complementá-la no prazo de 10 

(dez) dias. 

 

§ 2º A falta de complementação não implicará em indeferimento do pedido de instauração 

de inquérito civil, salvo se pelo teor e pelos indícios apresentados não for possível mensurar 

qualquer verossimilhança nos fatos apontados. 

 

§ 3º Sendo a representação dirigida a um determinado órgão de execução, havendo outros 

órgãos com igual atribuição, deverá o destinatário da representação determinar a prévia 

distribuição, na forma do art. 9º, desta Resolução.  

 

§ 3º Sendo a representação dirigida a um determinado órgão de execução, havendo outros 

órgãos com igual atribuição, deverá o destinatário da representação determinar a prévia 
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distribuição, na forma do caput do art. 2º desta Resolução. (Redação dada pela Resolução 

COPJ nº 012/2017, p. em 20.12.2017) 
 

Art. 7º Em se tratando de fato lesivo divulgado pelos órgãos de comunicação, o órgão de 

execução do Ministério Público poderá determinar a autuação como notícia de fato, ou a 

instauração do procedimento extrajudicial que julgar adequado.  

 

§ 1º Havendo mais de um órgão de execução com atribuição para apuração dos fatos, 

deverá o conhecedor da notícia determinar a prévia distribuição, procedendo na forma do § 

1º do art. 2º, desta Resolução.  

 

§ 1º Havendo mais de um órgão de execução com atribuição para apuração dos fatos, 

deverá o conhecedor da notícia determinar a prévia distribuição, procedendo na forma do 

caput do art. 2º desta Resolução. (Redação dada pela Resolução COPJ nº 012/2017, p. 

em 20.12.2017) 
 

§ 2º Se, no curso da investigação, o presidente do inquérito civil concluir que não possui 

atribuição para a propositura da ação civil pública, remeterá os autos ao órgão competente, 

mediante despacho fundamentado, comunicando a remessa ao Conselho Superior do 

Ministério Público.  

 

SEÇÃO II 

DO INDEFERIMENTO PARA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL 

 

Art. 8º Em caso de evidência de que os fatos narrados na representação não configurem 

lesão aos interesses ou direitos mencionados no art. 4º, caput desta Resolução ou já tiverem 

sido objeto de investigação, de ação civil pública ou já se encontrarem solucionados, o 

membro do Ministério Público, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, indeferirá o pedido de 

instauração de inquérito civil, em decisão fundamentada, da qual se dará ciência pessoal, 

sempre que possível, ao representante e ao representado, sem a cientificação do Conselho 

Superior do Ministério Público. 

 

§ 1º Do indeferimento caberá recurso administrativo, com as respectivas razões, no prazo de 

10 (dez) dias. 

 

§ 2º As razões de recurso serão protocolizadas junto ao órgão que indeferiu o pedido, 

devendo ser remetidas, caso não haja reconsideração, no prazo de 03 (três) dias, juntamente 

com a representação e com a decisão impugnada, ao Conselho Superior do Ministério 

Público. 

 

§ 3º Do recurso serão notificados os interessados para querendo, oferecer contrarrazões. 

 

§ 4º Expirado o prazo do § 1º do presente artigo, os autos serão arquivados na própria 

origem, registrando-se em sistema informatizado, mesmo sem manifestação do 

representante. 

 

§ 5º Na hipótese de atribuição originária do Procurador-Geral, caberá pedido de 

reconsideração no prazo e na forma do § 1º. 
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§ 6º Em caso de provimento do recurso, o Conselho Superior do Ministério Público adotará 

uma das providências descritas no § 11, do art. 24 desta Resolução. 

 

SEÇÃO III 

DA ATRIBUIÇÃO PARA INSTAURAÇÃO 

 

 

Art. 9º Caberá ao membro do Ministério Público investido da atribuição para propositura da 

respectiva ação civil pública a responsabilidade pela instauração de inquérito civil e sua 

presidência. 

 

Parágrafo único. Eventual conflito de atribuições será suscitado, fundamentadamente, em 

petição dirigida ao Procurador-Geral de Justiça, acompanhada de cópia dos autos e este em 

10 (dez) dias, decidirá a questão.  

 

§ 1º Eventual conflito negativo ou positivo de atribuição será suscitado, 

fundamentadamente, em petição dirigida ao Procurador-Geral de Justiça, acompanhada de 

cópia dos autos e este, em 30 (trinta) dias, decidirá a questão.  

 

§ 2º Após a instauração do inquérito civil ou do procedimento preparatório, quando o 

membro que preside concluir ser atribuição de outro Ministério Público, este deve submeter 

sua decisão ao referendo do Conselho Superior do Ministério Público, no prazo de 3 (três) 

dias. (Redação dada pela Resolução COPJ nº 012/2017, p. em 20.12.2017) 

 

Art. 10. O Procurador-Geral de Justiça, nos casos de sua atribuição originária, poderá 

delegar, parcial ou totalmente, sua atribuição a membro do Ministério Público. 

 

Art. 11.  É permitida a instauração e atuação conjunta de Promotores de Justiça e membros 

do Ministério Público da União em inquérito civil, se o fato investigado estiver diretamente 

relacionado às respectivas atribuições. 

 

SEÇÃO IV 

DA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL 

 

Art. 12. O inquérito civil, numerado em ordem crescente, será instaurado por portaria, que 

conterá: 

I – o fundamento legal que autoriza a atuação do Ministério Público e a descrição do fato 

objeto da investigação; 

II - o nome e a qualificação da pessoa jurídica e/ou física a quem o fato é atribuído; 

III - o nome e a qualificação do noticiante, se for o caso; 

IV - a determinação de diligências investigatórias iniciais; 

V - a determinação de autuação da portaria e dos documentos que originaram a instauração; 

VI - a determinação de registro no sistema informatizado; 

VII - a determinação de remessa de portaria ao respectivo Centro de Apoio Operacional; 

VIII– a determinação de remessa para publicação no site do Ministério Público; 

IX - a data e local da instauração. 
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Art. 13. Verificado no curso do inquérito civil que a complexidade dos fatos ou a amplitude 

do objeto possa comprometer a eficiência da apuração, o presidente determinará o 

desmembramento da investigação, expedindo as portarias correspondentes. 

 

Art. 14. Se, no curso do inquérito civil, novos fatos indicarem necessidade de investigação 

de objeto diverso do que estiver sendo investigado, o presidente poderá aditar a portaria 

inicial ou determinar a extração de peças para instauração de outro inquérito civil, 

respeitadas as normas incidentes quanto à divisão de atribuições, de continência ou 

conexão. 

 

Art. 15. É permitida a atuação conjunta de distintos órgãos de execução para a instauração e 

condução de inquérito civil, mediante designação específica, na hipótese de o fato 

investigado estar diretamente relacionado com as respectivas atribuições. 

Parágrafo único. O registro e a tramitação do inquérito civil, em tal caso, ocorrerão no 

órgão a que primeiro foi distribuída a notícia de fato. 

 

Art. 16. O presidente do inquérito civil declarará, em qualquer momento do curso 

procedimental, seu impedimento ou suspeição. 

 

§ 1º Durante a tramitação da investigação, o interessado poderá arguir o impedimento ou a 

suspeição do presidente do inquérito civil. 

 

§ 2º Para fins deste artigo, considera-se interessado aquele em face de quem pode ser 

proposta a ação civil pública ou quem requereu a investigação. 

 

Art. 17. A arguição de suspeição ou de impedimento será formalizada em peça própria, 

acompanhada das respectivas razões, e instruída com a prova do fato constitutivo alegado, 

sob pena de não conhecimento. 

 

Art. 18. Recebida a arguição, será autuada em apartado e apensada aos autos principais. 

 

Art. 19. O presidente do inquérito civil lançará nos autos da exceção, no prazo de 05 (cinco) 

dias,  manifestação fundamentada na qual: 

 I - recusará a suspeição ou o impedimento, remetendo os autos, em 03 (três) dias, ao 

Conselho Superior do Ministério Público para deliberação; 

II – acatando a alegação, remeterá os autos, imediatamente, ao seu substituto legal. 

 

Parágrafo único. No caso do inciso I deste artigo, o relator poderá, sendo relevante o 

fundamento da arguição de suspeição ou de impedimento, suspender a tramitação do 

inquérito civil até o pronunciamento do Conselho Superior do Ministério Público, dando 

ciência ao presidente do procedimento e ao excipiente. 

 

SEÇÃO V 

DO PROCESSAMENTO E DOS ATOS INSTRUTÓRIOS 

 

Art. 20. A instrução do inquérito civil será presidida por membro do Ministério Público a 

quem for conferida essa atribuição, nos termos da lei. 
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§ 1º Nas hipóteses legais de atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça, o 

inquérito civil será presidido pelo mesmo ou por membro do Ministério Público a quem for 

delegada essa atribuição.  

 

§ 2º Para o esclarecimento do fato objeto da investigação deverão ser colhidas todas as 

provas permitidas pelo ordenamento jurídico, com a juntada das peças em ordem 

cronológica de apresentação, devidamente numeradas em ordem crescente e precedidas da 

devida certidão de juntada.  

 

§ 3º Os atos de andamento, instrução e registro deverão obrigatoriamente ser certificados 

nos autos.  

 

§ 4º Todas as diligências serão documentadas mediante termo ou auto circunstanciado.  

 

§ 5º As declarações e os depoimentos sob compromisso serão tomados por termo pelo 

membro do Ministério Público, assinado pelos presentes ou, em caso de recusa, pela 

aposição da assinatura de duas testemunhas, podendo ser filmadas e/ou gravadas mediante 

prévio conhecimento e aceitação do depoente ou declarante. 

 

§ 6º. As notificações para comparecimento conterão o número de registro dos autos e o 

assunto, excetuadas as hipóteses de sigilo, devendo ser feitas com antecedência mínima de 

03 (três) dias, ressalvadas as hipóteses de justificada urgência. 

 

§ 7º As requisições de informações para instruir o inquérito civil e o procedimento 

preparatório deverão ser fundamentadas e acompanhadas de cópia da respectiva portaria, ou 

da indicação do endereço eletrônico oficial em que tal peça esteja disponibilizada, 

ressalvados os casos de sigilo.  

 

§ 8º As diligências que devam ser realizadas fora do âmbito de atuação do Promotor de 

Justiça com atribuição para a investigação, poderão ser deprecadas a outro membro do 

Ministério Público que deverá providenciar o seu cumprimento no prazo de 15 (quinze) 

dias. 

 

§ 9º A pedido da pessoa notificada, o presidente do inquérito civil fornecerá comprovação 

escrita do comparecimento. 

 

§ 8º A pedido da pessoa notificada, o presidente do inquérito civil fornecerá comprovação 

escrita do comparecimento.  

 

§ 9º As diligências que devam ser realizadas fora do âmbito de atuação do Promotor de 

Justiça com atribuição para investigação, poderão ser deprecadas a outro membro do 

Ministério Público por meio da Carta Precatória Administrativa.  

 

§ 10. São requisitos da Carta Precatória Administrativa: 

I - a indicação das autoridades de origem e de cumprimento do ato; 

II - a menção do ato processual que lhe constitui o objeto; 

III - o inteiro teor da petição do respectivo despacho; 

IV - o prazo para o seu cumprimento; 

V - o encerramento com a assinatura da autoridade deprecante. 
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§ 11. O prazo para cumprimento da Carta Precatória Administrativa será de 15 (quinze) 

dias, a contar do seu recebimento pelo Promotor de Justiça deprecado, prorrogáveis por 

igual período, nas hipóteses de justificável acúmulo de serviço. 

§ 12. A Carta Precatória deverá ser expedida preferencialmente por correio eletrônico ou, 

não sendo possível, por qualquer outro meio de comunicação. 

 

§ 13. As comunicações eletrônicas postadas em endereço do próprio Promotor de Justiça 

deprecante ou deprecado, são tidas como autênticas, dispensadas rubrica ou assinatura. 

 

§ 14. A precatória será devolvida ao Promotor de Justiça deprecante independentemente de 

traslado, depois de lançado o “cumpra-se” e de atendida a sua finalidade. (Parágrafos 

incluídos pela Resolução COPJ nº 012/2017, p. em 20.12.2017) 
 

Art. 21. As requisições ou notificações que tiverem como destinatários o Presidente da 

República, o Vice-Presidente da República, Governador de Estado, Senador, Deputado 

Federal, Estadual e Distrital, Ministros de Estado, Ministro de Tribunais Superiores, 

Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério 

Público, Conselheiro dos Tribunais de Contas, Desembargador, Secretário de Estado e 

chefe de missão diplomática de caráter permanente, serão efetivadas pelo Procurador-Geral 

de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias, por solicitação do presidente do inquérito civil. 

Parágrafo único. O Procurador-Geral de Justiça poderá recusar o encaminhamento caso a 

requisição ou notificação não atenda aos requisitos legais ou não observe o devido 

tratamento protocolar, hipótese em que, será o presidente do inquérito civil comunicado 

para que realize as devidas correções tendentes à implementação da diligência. 

 

Art. 22. O presidente do inquérito civil ou do procedimento preparatório, deverá ouvir, ao 

final, o(s) investigado(s), podendo o(s) mesmo(s) se fazer (em) acompanhar por advogado, 

facultada a apresentação de informações por escrito, no prazo máximo de 15 (quinze) dias.  

 

§ 1º Não se aplica o disposto no caput, deste artigo, nas hipóteses seguintes: 

I - quando haja dificuldade justificada em fazê-lo; 

II - quando em situações justificadas de urgência; 

III - quando, de qualquer modo, possa refletir prejuízo à eficácia da investigação; 

IV – quando já fora ouvido em outro procedimento investigatório sobre os fatos 

investigados, mediante a juntada da respectiva prova emprestada. (Inciso incluído pela 

Resolução COPJ nº 014/2015, p. em 17.11.2015) 
§ 2º Ao ser notificado, o investigado será cientificado dessa condição e da faculdade de se 

fazer acompanhar por advogado e de trazer os subsídios que entender necessários. 

 

§ 3º A critério do presidente do inquérito civil, o momento da(s) oitiva(s) do(s) 

investigado(s) poderá ser antecipado. 

 

§ 4º No caso do investigado ou seu advogado requerer diligências, o presidente apreciará a 

conveniência e a oportunidade da sua realização, arcando o(s) investigado(s) com eventuais 

despesas. 
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§ 5º É facultado ao investigado, no curso do inquérito civil, requerer pessoalmente ou por 

seu advogado, a juntada de documentos aos autos do procedimento, cujo deferimento 

dependerá da pertinência com o fato investigado. 

 

§6º O defensor constituído nos autos poderá assistir o investigado durante a apuração de 

infrações, sob pena de nulidade absoluta do seu depoimento e, subsequentemente, de todos 

os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou 

indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração, apresentar razões e 

quesitos. (Parágrafo incluído pela Resolução COPJ nº 012/2017, p. em 20.12.2017) 

 

SEÇÃO VI 

DO PRAZO DE CONCLUSÃO 

 

Art. 23. O inquérito civil deverá ser concluído no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, 

prorrogável quando necessário a critério de seu presidente, por 180 (cento e oitenta) dias, 

quando se tratar de fato complexo, devendo motivar nos autos a prorrogação referida, 

cientificando-se de imediato o Conselho Superior do Ministério Público.  
 
Parágrafo único. O Conselho Superior do Ministério Público poderá prorrogar a renovação 

do prazo do inquérito civil, por igual prazo, mediante requerimento fundamentado de seu 

presidente e apenas nos casos de realização ou término de imprescindíveis diligências 

visando a sua conclusão. ( Incluído pela Resolução COPJ nº 014/2015, p. em 17.11.2015) 

 

Art. 23. O inquérito civil deverá ser concluído no prazo de 1 (um) ano, prorrogável pelo 

mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada de seu 

presidente, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, dando-

se ciência ao Conselho Superior do Ministério Público. 

 

Parágrafo único. A fim de cientificar quanto à prorrogação do prazo de conclusão, o 

presidente do inquérito civil deve, por meio eletrônico, enviar cópia da decisão aludida no 

caput ao Conselho Superior do Ministério Público, sendo vedado o envio físico dos autos. 

(Redação dada pela Resolução COPJ nº 012/2017, p. em 20.12.2017) 
 

SEÇÃO VII 

DO ARQUIVAMENTO 

 

Art. 24. O inquérito civil será arquivado: 

I - Diante da inexistência de fundamento para a propositura de ação civil pública, depois de 

esgotadas todas as possibilidades de diligência; 

II - Quando celebrado termo de ajustamento de conduta. 

 

§ 1º O arquivamento de que trata o caput deverá ser observado em relação a cada fato 

investigado, não sendo admitido o arquivamento implícito. 

 

§ 2º Os autos, com a promoção de arquivamento, deverão ser remetidos ao Conselho 

Superior do Ministério Público, no prazo de 03 (três) dias, a partir da cientificação dos 

interessados.  
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§ 3º Quando a ação civil pública não abranger todos os fatos e pessoas investigados no 

inquérito civil, o arquivamento será promovido, em decisão fundamentada, em relação aos 

mesmos, enviando-se cópia dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público, no prazo 

de 03 (três) dias, a partir da efetiva cientificação dos interessados. 

 

§ 4º A cientificação dos legítimos interessados poderá ser pessoal, por meio de carta com 

aviso de recebimento, correio eletrônico ou, quando não for possível, por publicação no 

Diário Oficial. 

 

§ 5º Não ocorrendo a remessa no prazo previsto nos §§ 2º e 3º deste artigo, o Conselho 

Superior do Ministério Público poderá requisitar, de ofício ou a pedido do legítimo 

interessado, os autos do inquérito civil para reexame e deliberação, comunicado o fato à 

Corregedoria-Geral do Ministério Público. 

 

§ 6º A promoção de arquivamento será submetida a exame e deliberação do Conselho 

Superior do Ministério Público, na forma de seu Regimento. 

 

§ 7º Caberá ao Conselheiro Relator a fiscalização do cumprimento do prazo previsto no § 2º 

deste artigo, comunicando à Corregedoria-Geral no caso de descumprimento. 

 

§ 8º Até a data da sessão do Conselho Superior do Ministério Público que julgará a 

promoção de arquivamento, poderão os co-legitimados ou o legítimo interessado apresentar 

razões escritas ou documentos que serão juntados aos autos do inquérito civil ou do 

procedimento preparatório. 

 

§ 8º Até a data da sessão do Conselho Superior do Ministério Público que julgará a 

promoção de arquivamento, poderão os colegitimados ou o legítimo interessado apresentar 

razões escritas ou documentos que serão juntados aos autos do inquérito civil ou do 

procedimento preparatório. (Redação dada pela Resolução COPJ nº 012/2017, p. em 

20.12.2017) 
 

§ 9º O Conselho Superior do Ministério Público somente conhecerá da promoção de 

arquivamento nos casos em que o objeto investigado estiver contemplado entre os interesses 

ou direitos a que se refere o caput do art. 4º desta Resolução. 

 

§ 10. Se houver notícia de infração penal, independentemente da remessa dos autos ao 

Conselho Superior do Ministério Público, o presidente do procedimento encaminhará cópia 

das peças pertinentes ao órgão do Ministério Público detentor de tal atribuição. 

 

§ 11. Deixando o Conselho Superior do Ministério Público de homologar a promoção de 

arquivamento, adotará uma das seguintes providências: 

 

I – Converterá o julgamento em diligência para a realização de atos imprescindíveis à sua 

deliberação, especificando-os;  

 

I – Converterá o julgamento em diligência para a realização de atos imprescindíveis à sua 

deliberação, especificando-os e remetendo os autos ao membro do Ministério Público que 

determinou seu arquivamento, e, no caso de recusa fundamentada, ao órgão competente 
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para designar o membro que irá atuar. (Redação dada pela Resolução COPJ nº 012/2017, 

p. em 20.12.2017) 
II – Deliberará pelo prosseguimento do inquérito civil ou procedimento preparatório, 

indicando os fundamentos de fato e de direito de sua decisão, remetendo ao Procurador-

Geral de Justiça para a designação de membro do Ministério Público para atuação; 

III – Não conhecerá da promoção de arquivamento caso o objeto investigado não estiver 

contemplado dentre os interesses ou direitos a que se refere o art. 4º desta Resolução. 

 

Art. 25. Não oficiará nos autos do inquérito civil, do procedimento preparatório ou da ação 

civil pública o órgão responsável pela promoção de arquivamento não homologado pelo 

Conselho Superior do Ministério.  

 

Art. 25. Não oficiará nos autos do inquérito civil, do procedimento preparatório ou da ação 

civil pública o órgão responsável pela promoção de arquivamento não homologado pelo 

Conselho Superior do Ministério Público, ressalvada a hipótese do inciso I do § 11 do art. 

24 desta Resolução. (Redação dada pela Resolução COPJ nº 012/2017, p. em 

20.12.2017) 
 

Art. 26.  Nas hipóteses em que são investigados diversos fatos lesivos se a ação civil 

pública proposta somente se relacionar a um ou a algum deles, o órgão de execução deverá 

promover o arquivamento dos documentos relativos aos demais fatos nos termos desta 

resolução.  

 

SEÇÃO VIII 

DO DESARQUIVAMENTO 

 

Art. 27. O desarquivamento do inquérito civil, diante de novas provas ou para investigar 

fato novo relevante, poderá ocorrer no prazo máximo de 06 (seis) meses após o 

arquivamento e, transcorrido esse lapso, será instaurado novo inquérito civil sem prejuízo 

das provas já colhidas. 

Parágrafo único.  Desarquivado o inquérito civil para a investigação de fato novo, não 

sendo caso de ajuizamento de ação civil pública, o órgão do Ministério Público promoverá 

novo arquivamento, observadas as normas desta Resolução. 

 

Art. 28. Da decisão que desarquivar inquérito civil será cientificado o Conselho Superior do 

Ministério Público e o Centro de Apoio Operacional, no prazo de 10 (dez) dias. 

 

Art. 29. Aplicam-se as disposições deste capítulo, no que couber, ao procedimento 

preparatório. 

 

SEÇÃO IX 

DA PUBLICIDADE E DO SIGILO DA INVESTIGAÇÃO 

 

Art. 30. Aplica-se ao inquérito civil o princípio da publicidade dos atos, com exceção dos 

casos em que haja sigilo legal, ou que a publicidade possa acarretar prejuízo às 

investigações ou à intimidade do investigado, situações que a decretação do sigilo legal 

deverá ser motivada. 
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§ 1º Nos requerimentos que objetivarem a obtenção de certidões ou extração de cópia de 

documentos constantes nos autos do inquérito civil, os interessados deverão fazer constar 

esclarecimentos relativos aos fins e razões do pedido, nos termos da Lei nº 9.051/95. 

 

§ 2º A publicidade consistirá: 

I - na divulgação em sítio eletrônico do Ministério Público na internet, onde constarão as 

portarias de instauração e extratos dos atos de conclusão;  

II - na expedição de certidão e na extração de cópias sobre os fatos investigados, mediante 

requerimento fundamentado e por deferimento do presidente do inquérito civil; 

III - na prestação de informações ao público em geral, a critério do presidente do inquérito 

civil; 

IV - na concessão de vistas dos autos, mediante requerimento fundamentado do legítimo 

interessado ou de seu procurador legalmente constituído e, por deferimento total ou parcial 

do presidente do inquérito civil, que estipulará o prazo. 

IV – Revogado. (Resolução COPJ nº 012/2017, p. em 20.12.2017)  

 

§ 3º As despesas decorrentes da extração de cópias correrão por conta de quem as requereu, 

salvo se a situação econômica do requerente não lhe permitir fazê-lo sem prejuízo do 

sustento próprio ou da família, declarada nos termos da Lei n.º 7.115/83, quando será 

disponibilizado cópias por meio digital. 

 

§ 4º A restrição à publicidade deverá ser decretada na portaria de instauração do inquérito 

civil ou posteriormente nos autos do procedimento, por meio de decisão motivada, e poderá 

ser, conforme o caso, limitada a determinadas pessoas, provas, informações, dados, 

períodos ou fases, cessando quando extinta a causa que a motivou. 

 

§ 5º Não se aplica ao(s) investigado(s) a restrição da publicidade. 

 

§ 6º Em relação ao terceiro interessado, o acesso aos elementos de prova ficará restrito 

aqueles que se refiram a sua pessoa, mediante requerimento ao presidente, que decidirá 

fundamentadamente dentro do prazo de 5 (cinco) dias, cabendo dessa decisão, em igual 

prazo, recurso ao Conselho Superior do Ministério Público. 

 

§ 7° Os documentos resguardados por sigilo legal deverão ser autuados em apenso. 

 

§ 8º Em caso de ter sido decretado o sigilo, a publicidade fará menção somente às iniciais 

dos nomes dos envolvidos e ao número do procedimento, seguido da palavra “sigilo”. 

 

§9º O defensor poderá, mesmo sem procuração, examinar autos de investigações findas ou 

em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar 

apontamentos, em meio físico ou digital. (Parágrafo incluído pela Resolução COPJ nº 

012/2017, p. em 20.12.2017) 
 

§10. Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício 

dos direitos de que trata o § 9º. (Parágrafo incluído pela Resolução COPJ nº 012/2017, p. 

em 20.12.2017) 
 

§11. O presidente do inquérito civil poderá delimitar, de modo fundamentado, o acesso do 

defensor à identificação do(s) representante(s) e aos elementos de prova relacionados a 
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diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de 

comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. (Parágrafo 

incluído pela Resolução COPJ nº 012/2017, p. em 20.12.2017) 
 

Art. 31. Em cumprimento ao princípio da publicidade das investigações, o membro do 

Ministério Público poderá prestar informações, inclusive aos meios de comunicação social, 

a respeito das providências adotadas para apuração de fatos em tese ilícitos, abstendo-se, 

contudo, de externar ou antecipar juízos de valor a respeito de apurações ainda não 

concluídas.  

 

CAPITULO III 

DO PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO 

 

Art. 32. O membro do Ministério Público, diante da notícia de fato que, em tese, constitua 

lesão aos interesses ou direitos mencionados no art. 4º desta Resolução, poderá 

complementá-la antes de instaurar o inquérito civil, visando obter elementos para 

identificação dos investigados ou do objeto, instaurando formalmente procedimento 

preparatório. 

 

§ 1º A portaria de instauração do procedimento preparatório observará, resumidamente, no 

que couber, o disposto no art. 12 desta Resolução. 

 

§ 2º A conversão de procedimento preparatório em inquérito civil será feita mediante a 

confecção de nova portaria, que conterá os investigados e o objeto delimitado, além dos 

demais requisitos previstos no art.12.  

 

§ 3º O procedimento preparatório deverá ser autuado com numeração sequencial e 

registrado em sistema informatizado, mantendo-se a numeração quando de eventual 

conversão. 

 

§ 4º O procedimento preparatório deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, 

prorrogável por igual prazo, uma única vez, em caso de motivo justificável.  

 

§ 5º Vencido este prazo, o membro do Ministério Público promoverá seu arquivamento, 

ajuizará a respectiva ação civil pública ou converterá em inquérito civil.  

 

CAPÍTULO IV 

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

 

Art. 33. O procedimento administrativo é o instrumento destinado a: 

Art. 33. O procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado 

a: (Redação dada pela Resolução COPJ nº 012/2017, p. em 20.12.2017) 

I – acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta 

celebrado; 

II – fiscalizar, de forma continuada, as instituições e acompanhar políticas públicas e fatos; 

II – acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições; 

(Redação dada pela Resolução COPJ nº 012/2017, p. em 20.12.2017) 
III – apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis; 

IV – Instruir outros procedimentos não sujeitos a inquérito civil. 
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Parágrafo único. Nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV, o Procedimento 

Administrativo não tem caráter de investigação cível ou criminal de determinada pessoa, em 

função de um ilícito específico. 

 

Art. 34. O procedimento administrativo será instaurado por portaria sucinta, com 

delimitação de seu objeto. 

 

Art. 35. Se no curso do procedimento administrativo surgirem fatos que demandem 

apuração criminal ou voltada para a tutela dos interesses ou direitos difusos, coletivos ou 

individuais homogêneos, deverá ser instaurado o procedimento de investigação pertinente. 

 

Art. 36. O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo de 01 (um) ano, 

prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão 

fundamentada de seu presidente, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos. 

 

Art. 37. O procedimento administrativo deverá ser arquivado na própria Promotoria de 

Justiça, não havendo necessidade de remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério 

Público.   

 

Parágrafo único. O procedimento administrativo não tem caráter de investigação cível ou 

criminal de determinada pessoa, em função de um ilícito específico. 

 

Art. 34. O procedimento administrativo será instaurado por portaria sucinta, com 

delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, 

previsto para o inquérito civil. 

 

Art. 35. Se no curso do procedimento administrativo surgirem fatos que demandem 

apuração criminal ou sejam voltados para a tutela dos interesses ou direitos difusos, 

coletivos ou individuais homogêneos, o membro do Ministério Público deverá instaurar o 

procedimento de investigação pertinente ou encaminhar a notícia do fato e os elementos de 

informação a quem tiver atribuição. 

 

Art. 36. O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo de 1 (um) ano, 

prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão 

fundamentada de seu presidente, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos. 

 

Art. 37. O procedimento administrativo previsto nos incisos I, II e IV do art. 33 deverá ser 

arquivado no próprio órgão de execução, com comunicação ao Conselho Superior do 

Ministério Público, sem necessidade de remessa dos autos para homologação do 

arquivamento. (Redação dada pela Resolução COPJ nº 012/2017, p. em 20.12.2017) 

 

§ 1º Nos casos de procedimento administrativo oriundo de termo de ajustamento de 

conduta, será cientificado o Conselho Superior do Ministério Público do cumprimento de 

suas cláusulas.  

 

§ 2º O procedimento administrativo relativo a direitos individuais indisponíveis, em caso de 

recurso após a cientificação do interessado quanto ao arquivamento promovido, deverá ser 

remetido ao Conselho Superior do Ministério Público, no prazo de 03 (três) dias, salvo 

reconsideração. 
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§ 2º No caso de procedimento administrativo relativo a direitos individuais indisponíveis, 

previsto no inciso III do art. 33, o noticiante será cientificado da decisão de arquivamento, 

da qual caberá recurso ao Conselho Superior do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) 

dias.  

 

§ 3º Na hipótese do § 2º, a cientificação será realizada preferencialmente por correio 

eletrônico, e será facultativa no caso de o procedimento administrativo ter sido instaurado 

em face de dever de ofício. (Redação dada pela Res. COPJ nº 012/2017, rep. em 31.01.2018) 

 

§ 4º O recurso de que trata o § 2º será protocolado na secretaria do órgão que arquivou o 

procedimento e juntado aos respectivos autos extrajudiciais, que deverão ser remetidos, no 

prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público, para apreciação, caso 

não haja reconsideração. 

 

§ 5º Não havendo recurso, os autos serão arquivados no órgão que o apreciou, registrando-

se no sistema respectivo. (Redação dada pela Resolução COPJ nº 012/2017, p. em 

20.12.2017) 
 

Art. 38. Se no curso do procedimento administrativo forem verificadas circunstâncias que 

autorizem a tutela dos interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, 

deverá ser promovido o arquivamento sumário do procedimento administrativo e instaurado 

inquérito civil ou procedimento preparatório, na forma prevista nesta Resolução. 

 

 

CAPÍTULO V 

DA CONTINÊNCIA E DA CONEXÃO 

 

Art. 39. Os inquéritos civis, procedimentos preparatórios e notícias de fato em que se 

observar a conexão ou continência, deverão ser reunidos para se evitar decisões 

contraditórias e garantir a economia processual.  

 

Art. 40. No caso de o órgão de execução do Ministério Público, eventualmente, instaurar 

inquérito civil ou procedimento preparatório que tenha a mesma causa de pedir e/ou pedido 

de ação ajuizada:  

I - Se a ação foi ajuizada por legitimado diverso do Ministério Público, poderá o feito ser 

sobrestado, nos termos do art. 29 desta Resolução;  

II - Se a ação foi ajuizada pelo Ministério Público e o presidente do feito verificar a 

conveniência de que sejam juntados documentos ou todo o autuado à ação proposta, 

requererá a juntada em Juízo.  

 

§ 1° Deferida pelo Juízo a juntada de todo o autuado, será registrado no sistema GAMPES o 

encerramento do feito como encaminhamento ao judiciário; 

 

§ 2° Deferida pelo Juízo a juntada somente de parte do autuado, ou indeferida a juntada, 

deverá o presidente do feito promover o seu arquivamento, nos termos previstos nesta 

Resolução.  

 



 

 
 

19 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Colégio de Procuradores de Justiça 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III - Se a ação foi ajuizada pelo Ministério Público e o presidente do feito verificar a 

inconveniência de que sejam juntados documentos ou todo o autuado à ação proposta, 

procederá na forma do § 2º do inciso anterior.  

 

CAPÍTULO VI 

DO COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

 

Art. 41. Desde que o fato esteja devidamente esclarecido, o membro do Ministério Público 

poderá, em qualquer fase do inquérito civil, do procedimento preparatório, do procedimento 

administrativo ou no curso da ação civil pública, firmar compromisso de ajustamento de 

conduta, nos casos previstos em lei, com o responsável pela ameaça ou lesão aos interesses 

ou direitos mencionados no art. 4º desta Resolução, visando à reparação do dano, à 

adequação da conduta às exigências legais ou normativas e, ainda, à compensação e/ou 

indenização pelos danos que não possam ser recuperados.  

 

§ 1º Realizado o compromisso de ajustamento de conduta no curso de ação judicial, este 

deverá ser homologado por sentença, nos termos da lei processual.  

 

§ 2º O compromisso de ajustamento de conduta será formalizado pelo presidente do 

procedimento, por termo nos autos, com observância das exigências legais para a 

celebração de acordos. 

 

§ 2º O compromisso de ajustamento de conduta será formalizado pelo presidente do 

procedimento, por termo nos autos, publicado obrigatoriamente no sítio eletrônico do 

Ministério Público, devendo conter obrigações certas, líquidas e exigíveis, salvo 

peculiaridades do caso concreto, e observar as exigências legais para a celebração de 

negócios jurídicos. (Redação dada pela Resolução COPJ nº 012/2017, p. em 20.12.2017) 

 

§ 3º O compromisso de ajustamento de conduta será assinado pelo órgão do Ministério 

Público, pelo compromitente que deverá estar devidamente qualificado e por eventuais 

intervenientes, devidamente representados.  

 

§ 4º É vedada a dispensa, total ou parcial, das obrigações reclamadas para a efetiva 

satisfação do interesse ou direito lesado, devendo a convenção ajustada restringir-se às 

condições e estipulações de cumprimento das obrigações. 

 

§ 5º Deverá constar do termo a cominação de sanções pecuniárias para a hipótese de 

inadimplemento. 

 

§ 6º Havendo indenização ou pagamento de sanção pecuniária o produto será revertido para 

o Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados, criado pela Lei Estadual n° 

4.329/90, e na impossibilidade ao Fundo de Defesa de Direitos, regulamentado pelo Decreto 

n° 1.306/94, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.   

 

§ 7º O termo de ajustamento de conduta será, obrigatoriamente, publicado no sitio 

eletrônico do Ministério Público. 

 

§ 5º O compromisso de ajustamento de conduta deverá prever multa diária ou outras 

espécies de cominação para o caso de descumprimento das obrigações nos prazos 
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assumidos, admitindo-se, em casos excepcionais e devidamente fundamentados, a previsão 

de que esta cominação seja fixada judicialmente, se necessária à execução do compromisso. 

 

§ 6º As indenizações pecuniárias referentes a danos a direitos ou interesses difusos e 

coletivos, quando não for possível a reconstituição específica do bem lesado, e as 

liquidações de multas deverão ser destinadas ao Fundo Estadual de Reparação de Interesses 

Difusos Lesados, e na impossibilidade ao Fundo de Defesa de Direitos, que tenham o 

mesmo escopo do fundo previsto no art. 13 da Lei nº 7.347/1985. 

 

§ 7º Nas hipóteses do § 6º, também é admissível a destinação dos referidos recursos a 

projetos de prevenção ou reparação de danos de bens jurídicos da mesma natureza, ao apoio 

a entidades cuja finalidade institucional inclua a proteção aos direitos ou interesses difusos, 

a depósito em contas judiciais ou, ainda, poderão receber destinação específica que tenha a 

mesma finalidade dos fundos previstos em lei ou esteja em conformidade com a natureza e 

a dimensão do dano. 

 

§ 8º Os valores referentes às medidas compensatórias decorrentes de danos irreversíveis aos 

direitos ou interesses difusos deverão ser, preferencialmente, revertidos em proveito da 

região ou pessoas impactadas. 

 

§ 9º Não sendo o titular dos direitos concretizados no compromisso de ajustamento de 

conduta, não pode o órgão do Ministério Público fazer concessões que impliquem renúncia 

aos direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, cingindo-se a 

negociação à interpretação do direito para o caso concreto, à especificação das obrigações 

adequadas e necessárias, em especial o modo, tempo e lugar de cumprimento, bem como à 

mitigação, à compensação e à indenização dos danos que não possam ser recuperados. 

 

§ 10. É cabível o compromisso de ajustamento de conduta nas hipóteses configuradoras de 

improbidade administrativa, sem prejuízo do ressarcimento ao erário e da aplicação de uma 

ou algumas das sanções previstas em lei, de acordo com a conduta ou o ato praticado. 

 

§ 11. A celebração do compromisso de ajustamento de conduta com o Ministério Público 

não afasta, necessariamente, a eventual responsabilidade administrativa ou penal pelo 

mesmo fato, nem importa, automaticamente, no reconhecimento de responsabilidade para 

outros fins que não os estabelecidos expressamente no compromisso. 

 

§ 12. Caberá ao órgão do Ministério Público com atribuição para a celebração do 

compromisso de ajustamento de conduta decidir quanto à necessidade, conveniência e 

oportunidade de reuniões ou audiências públicas com a participação dos titulares dos 

direitos, entidades que os representem ou demais interessados. 

 

§ 13. No exercício de suas atribuições, poderá o órgão do Ministério Público tomar 

compromisso de ajustamento de conduta para a adoção de medidas provisórias ou 

definitivas, parciais ou totais.  

 

§ 14. Na hipótese de adoção de medida provisória ou parcial, a investigação deverá 

continuar em relação aos demais aspectos da questão, ressalvada situação excepcional que 

enseje arquivamento fundamentado. (Redação dada pela Resolução COPJ nº 012/2017, 

p. em 20.12.2017) 
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Art. 42. Os prazos indicados no art. 23 e no § 4º do art. 32 desta Resolução não se aplicam 

durante a vigência de suspensão do procedimento preparatório ou do inquérito civil 

decretada pelo órgão de execução em decorrência de termo de ajustamento de conduta, ou 

durante a tramitação de processo judicial que tenha por objeto matéria conexa ou 

continente.  

Parágrafo único. As ocorrências citadas no caput deste artigo serão obrigatoriamente 

lançadas no sistema informatizado. 

 

Art. 43. Nos casos em que houver ação civil proposta com intuito de tutelar os interesses e 

direitos mencionados no art. 4º desta Resolução, a composição deverá ser realizada 

judicialmente, no processo respectivo, para eventual homologação por sentença. 

 

Art. 44. Celebrado o compromisso de ajustamento de conduta, o título terá validade e 

eficácia imediata, a partir de sua celebração, devendo apenas ser cientificado o Conselho 

Superior do Ministério Público pelo órgão de execução. 

 

§ 1º O Conselho Superior dará publicidade ao extrato do compromisso de ajustamento de 

conduta em Diário Oficial próprio ou não, no site da instituição, ou por qualquer outro meio 

eficiente e acessível, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a qual deverá conter:  

I – a indicação do inquérito civil ou procedimento em que tomado o compromisso;  

II – a indicação do órgão de execução;  

III – a área de tutela dos direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos 

em que foi firmado o compromisso de ajustamento de conduta e sua abrangência territorial, 

quando for o caso;  

IV – a indicação das partes compromissárias, seus CPF ou CNPJ, e o endereço de domicílio 

ou sede;  

V – o objeto específico do compromisso de ajustamento de conduta;  

VI – indicação do endereço eletrônico em que se possa acessar o inteiro teor do 
compromisso de ajustamento de conduta ou local em que seja possível obter cópia 
impressa integral.  
 

§ 2º Ressalvadas situações excepcionais devidamente justificadas, a publicação no site da 

instituição disponibilizará acesso ao inteiro teor do compromisso de ajustamento de conduta 

ou indicará o banco de dados público em que pode ser acessado.  

 

§ 3º A disciplina deste artigo não impede a divulgação imediata do compromisso de 

ajustamento de conduta celebrado nem o fornecimento de cópias aos interessados, 

consoante os critérios de oportunidade, conveniência e efetividade formulados pelo membro 

do Ministério Público.  

 

§ 4º No mesmo prazo mencionado no § 1º, o Órgão Superior providenciará o 

encaminhamento ao Conselho Nacional do Ministério Público de cópia eletrônica do inteiro 

teor do compromisso de ajustamento de conduta para alimentação do Portal de Direitos 

Coletivos, conforme disposto na Resolução Conjunta CNJ/CNMP nº 2, de 21 de junho de 

2011, que institui os cadastros nacionais de informações de ações coletivas, inquéritos e 

termos de ajustamento de conduta. (Parágrafos incluídos pela Resolução COPJ nº 

012/2017, p. em 20.12.2017) 
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Art. 45. O termo de compromisso deverá ser elaborado pelo menos em duas vias, 

devidamente assinadas e rubricadas pelo presidente do procedimento e pelo compromitente, 

devendo uma das vias instruir procedimento administrativo regularmente instaurado para o 

acompanhamento e fiscalização do cumprimento das obrigações acordadas, juntando-se 

cópia autenticada dos documentos comprobatórios da qualidade e representatividade legal 

do compromitente.  

 

§ 1º Quando o compromissário for pessoa física, o compromisso de ajustamento de conduta 

poderá ser firmado por procurador com poderes especiais outorgados por instrumento de 

mandato, público ou particular, sendo que, neste último caso, com reconhecimento de firma. 

  

§ 2º Quando o compromissário for pessoa jurídica, o compromisso de ajustamento de 

conduta deverá ser firmado por quem tiver por lei, regulamento, disposição estatutária ou 

contratual, poderes de representação extrajudicial daquela, ou por procurador com poderes 

especiais outorgados pelo representante.  

 

§ 3º Tratando-se de empresa pertencente a grupo econômico, deverá assinar o representante 

legal da pessoa jurídica controladora à qual esteja vinculada, sendo admissível a 

representação por procurador com poderes especiais outorgados pelo representante.  

 

§ 4º Na fase de negociação e assinatura do compromisso de ajustamento de conduta, 

poderão os compromissários ser acompanhados ou representados por seus advogados, 

devendo-se juntar aos autos instrumento de mandato. 

 

§ 5º É facultado ao órgão do Ministério Público colher assinatura, como testemunhas, das 

pessoas que tenham acompanhado a negociação ou de terceiros interessados.  

 

§ 6º Poderá o compromisso de ajustamento de conduta ser firmado em conjunto por órgãos 

de ramos diversos do Ministério Público ou por este e outros órgãos públicos legitimados, 

bem como contar com a participação de associação civil, entes ou grupos representativos ou 

terceiros interessados.” (Parágrafos incluídos pela Resolução COPJ nº 012/2017, rep. 

em 31.01.18) 
 

Art. 46. Caberá ao órgão de execução que tomou o compromisso a responsabilidade de 

fiscalizar o seu efetivo cumprimento, podendo se valer do auxílio dos Centros de Apoio 

Operacional do Ministério Público ou de órgãos de fiscalização. 

 

§ 1º Poderão ser previstas no próprio compromisso de ajustamento de conduta obrigações 

consubstanciadas na periódica prestação de informações sobre a execução do acordo pelo 

compromissário. 

 

§ 2º As diligências de fiscalização serão providenciadas nos próprios autos em que 

celebrado o compromisso de ajustamento de conduta, quando realizadas antes do respectivo 

arquivamento, ou em procedimento administrativo de acompanhamento especificamente 

instaurado para tal fim. 

 

§ 3º Descumprido o compromisso de ajustamento de conduta, integral ou parcialmente, 

deverá o órgão de execução do Ministério Público com atribuição para fiscalizar o seu 

cumprimento promover, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, ou assim que possível, nos 
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casos de urgência, a execução judicial do respectivo título executivo extrajudicial com 

relação às cláusulas em que se constatar a mora ou inadimplência.  

 

§ 4º O prazo de que trata o § 3º poderá ser excedido se o compromissário, instado pelo 

órgão do Ministério Público, justificar satisfatoriamente o descumprimento ou reafirmar sua 

disposição para o cumprimento, casos em que ficará a critério do órgão ministerial decidir 

pelo imediato ajuizamento da execução, por sua repactuação ou pelo acompanhamento das 

providências adotadas pelo compromissário até o efetivo cumprimento do compromisso de 

ajustamento de conduta, sem prejuízo da possibilidade de execução da multa, quando 

cabível e necessário.  

 

§ 5º O Ministério Público tem legitimidade para executar compromisso de ajustamento de 

conduta firmado por outro órgão público, no caso de sua omissão frente ao descumprimento 

das obrigações assumidas, sem prejuízo da adoção de outras providências de natureza civil 

ou criminal que se mostrarem pertinentes, inclusive em face da inércia do órgão público 

compromitente. (Parágrafos incluídos pela Resolução COPJ nº 012/2017, p. em 

20.12.2017) 

 

Art. 47. Celebrado ajustamento de conduta que englobe integralmente o objeto do 

procedimento investigatório, deverá o membro do Ministério Público efetivar a 

correspondente promoção de arquivamento, submetendo-a ao Conselho Superior do 

Ministério Público, no prazo de 03 (três) dias, contado da efetiva cientificação dos 

interessados. 

 

§ 1º Quando o ajustamento de conduta não abranger todo o objeto investigado, será 

promovido, em decisão fundamentada, o arquivamento em relação ao que foi acordado, 

enviando-se cópia do procedimento investigatório ao Conselho Superior do Ministério 

Público, no prazo e forma estabelecidos no caput. 

 

§ 2º A promoção de arquivamento decorrente da celebração de termo de ajustamento de 

conduta, será acompanhada de certidão comprobatória da instauração de regular 

procedimento administrativo, voltado ao acompanhamento do cumprimento das cláusulas 

do ajuste firmado. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS RECOMENDAÇÕES 

 

Art. 48. O Ministério Público nos autos do inquérito civil ou do procedimento preparatório 

poderá expedir recomendações devidamente fundamentadas, visando à melhoria dos 

serviços públicos e de relevância pública, bem como aos demais interesses, direitos e bens 

cuja defesa lhe caiba promover. 

Parágrafo único. É vedada a expedição de recomendação como medida substitutiva ao 

compromisso de ajustamento de conduta ou à ação civil pública, como também, com 

conteúdo coercitivo ou impositivo. 

 

Art. 48. A recomendação é instrumento de atuação extrajudicial do Ministério Público por 

intermédio do qual este expõe, em ato formal, razões fáticas e jurídicas sobre determinada 

questão, com o objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar 

determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e de relevância pública 
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ou do respeito aos interesses, direitos e bens defendidos pela instituição, atuando, assim, 

como instrumento de prevenção de responsabilidades ou correção de condutas. (Redação 

dada pela Resolução COPJ nº 012/2017, p. em 20.12.2017) 

§1º Por depender do convencimento decorrente de sua fundamentação para ser atendida e, 

assim, alcançar sua plena eficácia, a recomendação não tem caráter coercitivo. 

 

§2º A recomendação rege-se, entre outros, pelos seguintes princípios: 

I – motivação; 

II – formalidade e solenidade; 

III – celeridade e implementação tempestiva das medidas recomendadas; 

IV – publicidade, moralidade, eficiência, impessoalidade e legalidade; 

V – máxima amplitude do objeto e das medidas recomendadas; 

VI – garantia de acesso à justiça; 

VII – máxima utilidade e efetividade; 

VIII – caráter não-vinculativo das medidas recomendadas; 

IX – caráter preventivo ou corretivo; 

X – resolutividade; 

XI – segurança jurídica; 

X – a ponderação e a proporcionalidade nos casos de tensão entre direitos fundamentais. 

 

§3º O Ministério Público, de ofício ou mediante provocação, nos autos de inquérito civil, de 

procedimento administrativo ou procedimento preparatório, poderá expedir recomendação 

objetivando o respeito e a efetividade dos direitos e interesses que lhe incumba defender e, 

sendo o caso, a edição ou alteração de normas. 

 

§4º Preliminarmente à expedição da recomendação à autoridade pública, serão requisitadas 

informações ao órgão destinatário sobre a situação jurídica e o caso concreto a ela afetos, 

exceto em caso de impossibilidade devidamente motivada. 

 

§5º Em casos que reclamam urgência, o Ministério Público poderá, de ofício, expedir 

recomendação, procedendo, posteriormente, à instauração do respectivo procedimento. 

 

§6º A recomendação pode ser dirigida, de maneira preventiva ou corretiva, preliminar ou 

definitiva, a qualquer pessoa, física ou jurídica, de direito público ou privado, que tenha 

condições de fazer ou deixar de fazer alguma coisa para salvaguardar interesses, direitos e 

bens de que é incumbido o Ministério Público, observando-se o seguinte: 

I - A recomendação será dirigida a quem tem poder, atribuição ou competência para a 

adoção das medidas recomendadas, ou responsabilidade pela reparação ou prevenção do 

dano. 

II - Quando dentre os destinatários da recomendação figurar autoridade para as quais a lei 

estabelece caber ao Procurador-Geral o encaminhamento de correspondência ou 

notificação, caberá a este, ou ao órgão do Ministério Público a quem esta atribuição tiver 

sido delegada, encaminhar a recomendação expedida pelo promotor ou procurador natural, 

no prazo de dez dias, não cabendo à chefia institucional a valoração do conteúdo da 

recomendação, ressalvada a possibilidade de, fundamentadamente, negar encaminhamento à 

que tiver sido expedida por órgão ministerial sem atribuição, que afrontar a lei ou o disposto 

nesta resolução ou, ainda, quando não for observado o tratamento protocolar devido ao 

destinatário. 
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III - Não poderá ser expedida recomendação que tenha como destinatária(s) a(s) mesma(s) 

parte(s) e objeto o(s) mesmo(s) pedido(s) de ação judicial, ressalvadas as situações 

excepcionais, justificadas pelas circunstâncias de fato e de direito e pela natureza do bem 

tutelado, devidamente motivadas, e desde que não contrarie decisão judicial. 

§7º Sendo cabível a recomendação, esta deve ser manejada anterior e preferencialmente à 

ação judicial. 

 

§8º A recomendação deve ser devidamente fundamentada, mediante a exposição dos 

argumentos fáticos e jurídicos que justificam a sua expedição. 

 

§9º A recomendação conterá a indicação de prazo razoável para a adoção das providências 

cabíveis, indicando-as de forma clara e objetiva. 

 

§10. O atendimento da recomendação será apurado nos autos do inquérito civil, 

procedimento administrativo ou preparatório em que foi expedida. 

 

§11. O órgão do Ministério Público poderá requisitar ao destinatário a adequada e imediata 

divulgação da recomendação expedida, incluindo sua afixação em local de fácil acesso ao 

público, se necessária à efetividade da recomendação. 

 

§12. O órgão do Ministério Público poderá requisitar, em prazo razoável, resposta por 

escrito sobre o atendimento ou não da recomendação, bem como instar os destinatários a 

respondê-la de modo fundamentado, observando-se o seguinte: 

I - Havendo resposta fundamentada de não atendimento, ainda que não requisitada, impõe-

se ao órgão do Ministério Público que expediu a recomendação apreciá-la 

fundamentadamente. 

II - Na hipótese de desatendimento à recomendação, de falta de resposta ou de resposta 

considerada inconsistente, o órgão do Ministério Público adotará as medidas cabíveis à 

obtenção do resultado pretendido com a expedição da recomendação. 

 

§13. No intuito de evitar a judicialização e fornecer ao destinatário todas as informações 

úteis à formação de seu convencimento quanto ao atendimento da recomendação, poderá o 

órgão do Ministério Público, ao expedir a recomendação, indicar as medidas que entende 

cabíveis, em tese, no caso de desatendimento da recomendação, desde que incluídas em sua 

esfera de atribuições. 

 

§14. Na hipótese do parágrafo anterior, o órgão ministerial não adotará as medidas 

indicadas antes de transcorrido o prazo fixado para resposta, exceto se fato novo determinar 

a urgência dessa adoção. 

 

§15. A efetiva adoção das medidas indicadas na recomendação como cabíveis em tese 

pressupõe a apreciação fundamentada da resposta de que trata o artigo 48, §12, inciso I. 

(Parágrafos incluídos pela Resolução COPJ nº 012/2017, p. em 20.12.2017) 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DA PROPOSITURA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
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Art. 49. A ação civil pública será instruída com os autos do inquérito civil ou procedimento 

preparatório, podendo, a critério de seu proponente, ser instruído apenas com os 

documentos e peças indispensáveis, arquivando-se cópia integral ou arquivo digitalizado de 

todo o procedimento na Promotoria de Justiça.  

 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 50. Os órgãos de execução deverão registrar e manter atualizado no sistema 

informatizado a descrição da fase em que se encontra cada inquérito civil, procedimento 

preparatório ou procedimento administrativo sob sua presidência. 

 

Art. 51. Os membros do Ministério Público que presidem inquéritos civis deverão 

encaminhar aos Centros de Apoio Operacional da área respectiva, por meio eletrônico, e até 

5 (cinco) dias após a instauração, cópia das portarias, das promoções de arquivamento, de 

desarquivamento, dos Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta, das petições 

iniciais e das Recomendações.  

 

Art. 52. O órgão de execução que tomar ciência de fatos ou condutas que importem na 

persecução de responsabilidades diversas, deverá fazer as devidas comunicações e 

encaminhamentos às autoridades e órgãos competentes.  

 

Art. 53. Os procedimentos ora existentes nas Promotorias de Justiça deverão adequar-se aos 

termos desta Resolução no prazo de 90 (noventa) dias. 

 

Art. 54.  A inobservância dos prazos e procedimentos mencionados nesta Resolução 

implicará punição disciplinar, nos termos da lei. 

 

Art. 55. Fica revogada a Resolução nº 15/2000 e suas alterações.  

 

Art. 56. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Vitória, 07 de agosto de 2014. 

 

 

EDER PONTES DA SILVA 

PRESIDENTE 
*Republicado com alteração 
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RESOLUÇÃO N.º 01/2017

Estabelece  parâmetros  procedimentais  e
materiais  a  serem  observados  para  a
celebração  de  composição,  nas  modalidades
compromisso  de  ajustamento  de  conduta  e
acordo  de  leniência, envolvendo  as  sanções
cominadas  aos  atos  de  improbidade
administrativa,  definidos  na  Lei  8.429,  de
02.06.1992,  e  aos  atos  praticados  contra  a
Administração  Pública,  definidos  na  Lei
12.846,  de  01.08.2013,  no  âmbito  do
Ministério Público do Estado do Paraná.

O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ,

no uso das atribuições que lhe confere o art. 28 da Lei Complementar Estadual n.º 85,

de 27.12.1999; e o art. 9º, § 3º, da Lei 7.347, de 24.07.1985, e,

CONSIDERANDO incumbir  ao  Ministério  Público,  segundo  o  art.  127  da

Constituição  Federal,  a  defesa  da  ordem  jurídica,  do  regime  democrático  e  dos

interesses  sociais  e  individuais  indisponíveis,  bem  como  ser  sua  função,  em

consonância com o art.  129, inc. III,  da CF, promover o inquérito civil  e a ação civil

pública, para a proteção do patrimônio público e social;

CONSIDERANDO que a Lei 7.347, de 24.07.1985, secundando a Constituição

de 1988, em seu art. 5º, inc. I, legitima o Ministério Público a propor a ação principal e

a ação cautelar, bem como no § 6º do mesmo dispositivo define que os órgãos públicos

legitimados – dentre os quais, naturalmente, o Ministério Público – poderão tomar dos

interessados  compromisso  de  ajustamento  de  sua  conduta  às  exigências  legais,

mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial;

CONSIDERANDO que  a  Lei  12.846,  de  01.08.2013,  que  dispõe  sobre  a

responsabilidade administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a

Administração Pública, prevê expressamente a composição, por meio do instituto do

acordo  de  leniência,  nas  hipóteses  em  que,  uma  vez  reparado  o  dano,  haja  a

identificação dos agentes perpetuadores do ilícito;



CONSIDERANDO  que a Lei  12.529, de 30.11.2011, que estrutura o Sistema

Brasileiro de Defesa da Concorrência, em seu art. 86, permite a celebração de acordo

de leniência, com pessoas físicas e jurídicas que forem autoras de infração à ordem

econômica,  desde  que  colaborem efetivamente  com as  investigações  e  o  processo

administrativo,  mediante  o  atendimento  dos  requisitos  definidos  no  mencionado

diploma legal;

CONSIDERANDO que a interpretação constitucional do art. 16, da Lei 12.846,

de 1º.08.2013,  autoriza o Ministério  Público a  firmar  no bojo do inquérito civil  ou

procedimento preparatório composição para o fim de celebrar acordo de leniência com

as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos lesivos contra a Administração

Pública, que colaborem efetivamente com as investigações;

CONSIDERANDO a  deliberação tomada pelo e.  Colégio de Procuradores de

Justiça, em 20.09.2016, no sentido de ser admissível a realização de composição, em

caráter  excepcional,  em  matérias  que  envolvam  a  prática  de  atos  de  improbidade

administrativa,  definidos  na  Lei  8.429,  de  02.06.1992,  e  atos  praticados  contra  a

Administração Pública, definidos na Lei 12.846, de 01.08.2013;

CONSIDERANDO que  a  Emenda  Constitucional  nº  45,  de  30.12.2004,

conhecida como Reforma do Judiciário, acrescentou ao rol dos direitos fundamentais o

princípio  da  celeridade  e  da  razoável  duração  do  processo  (CF,  art.  5.º,  LXXVIII),

indicando, dentre outros, a necessidade de criação de meios alternativos de solução de

conflitos, evitando-se, tanto quanto possível, a propositura de demandas judiciais que,

muitas vezes, tramitam por longos períodos e não atingem o êxito pretendido;

CONSIDERANDO que o direito à probidade administrativa situa-se dentro do

microssistema de tutela dos direitos coletivos, impondo-se, quanto à estruturação dos

mecanismos para a proteção coletiva do referido direito, a aplicação sistemática dos

diferentes diplomas que compõem esse microssistema, obedecendo-se os preceitos do

direito  fundamental  ao  justo  e  apropriado  processo  e  aplicando-se,  no  que  for

pertinente,  o  diploma base  do direito  processual  para  a  solução das  controvérsias

advindas dessa estruturação;

CONSIDERANDO que,  no  caso  concreto,  a  análise  do  ato  de  improbidade

administrativa,  sob  a  perspectiva da extensão do dano,  da gravidade do fato  e  do



proveito patrimonial obtido, à luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade,

da razoabilidade e da eficiência, poderá levar à conclusão da suficiência de eventual

ressarcimento ao  erário,  cumulado ou  não com outras  sanções,  como resposta  do

Estado ao ilícito praticado (STJ. AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 126.660–SC.

Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. J. 04.09.2014);

CONSIDERANDO que as inovações legislativas trazidas pelo § 4o do art. 36 da

Lei 13.140, de 26.06.2015, interpretadas à luz das novas diretrizes estabelecidas pelo

novo Código de Processo Civil (Lei 13.105, de 16.03.2015), levam à conclusão de que, a

despeito do inicialmente previsto no § 1o do art. 17 da Lei 8.429/92,  o ordenamento

jurídico, em certas situações, autoriza o Ministério Público a celebrar compromisso de

ajustamento de conduta em relação às sanções cominadas aos atos de improbidade

administrativa, definidos na Lei 8.429, de 02.06.1992, e aos atos praticados contra a

Administração Pública, definidos na Lei  12.846, de 01.08.2013, de forma tal  que se

assegure  a  probidade  na  Administração  Pública,  porém  mediante  instrumentos

dotados de maior efetividade e adequação às peculiaridades contemporâneas;

CONSIDERANDO  que, nessa mesma linha de raciocínio, a denominada Carta

de  Brasília,  concebida  no  âmbito  do  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público,

reconhece  que  “se  faz  necessária  uma  revisitação  da  atuação  jurisdicional  do

Ministério Público, de modo a buscar a proatividade e a resolutividade da Instituição e,

ao mesmo tempo, evitar a propositura de demandas judiciais em relação às quais a

resolução  extrajudicial  é  a  mais  indicada”,  enfatizando-se  para  tanto  que  “os

mecanismos de atuação extrajudicial são plurais e não taxativos”;

CONSIDERANDO que o compromisso de ajustamento de conduta e o acordo

de leniência, mediante a observância de critérios legais, reprisados neste ato, além das

vantagens  decorrentes  da  celeridade  e  da  eficiência,  possibilitam  a  obtenção  de

resultado  similar  ou  até  mesmo  melhor  àquele  que,  potencialmente,  poderia  ser

obtido em Juízo;

CONSIDERANDO que, em qualquer hipótese, preserva-se a indisponibilidade

do  interesse  público,  pois  as  aludidas  modalidades  condicionadas  de  composição

pressupõem: i) o compromisso de recomposição do dano patrimonial causado; e, ii) a

imposição  de  uma  ou  mais  sanções  cominadas  ao  caso,  quando  a  devolução  dos



valores  recebidos  indevidamente  ou  o  ressarcimento  do  dano  não  se  mostrarem

suficientes à repressão e à prevenção;

CONSIDERANDO que o compromisso de ajustamento de conduta e o acordo

de leniência, tanto na fase pré-processual, quanto na fase judicial,  submetem-se ao

controle do Conselho Superior do Ministério Público, o que decorre da interpretação

analógica do § 1o do art. 9o da Lei 7.347, de 24.07.1985;

RESOLVE

Do objeto da Resolução

Art.  1.º.  As  tratativas  prévias  e  a  celebração  de  compromisso  de  ajustamento  de

conduta  e  acordo  de  leniência envolvendo  as  sanções  cominadas  aos  atos  de

improbidade  administrativa,  definidos  na  Lei  8.429,  de  02.06.1992,  e  aos  atos

praticados contra a Administração Pública, definidos na Lei 12.846, de 01.08.2013, no

âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná, deverão observar os parâmetros

procedimentais e materiais previstos na presente Resolução.

Das hipóteses de composição

Art.  2.º.  O  compromisso  ou  o  acordo  regulados  por  esta  resolução, poderá  ser

celebrado, tanto na fase extrajudicial, quanto na fase judicial, com as pessoas, físicas

ou  jurídicas,  investigadas  pela  prática  dos  atos  de  improbidade  administrativa,

definidos na Lei 8.429, de 02.06.1992, e dos atos praticados contra a Administração

Pública, definidos na Lei 12.846, de 01.08.2013, visando:

I – a aplicação célere e proporcional das respectivas sanções, nos atos que possam ser

considerados como de menor potencial ofensivo, assim considerados aqueles em que,

com  base  nos  princípios  da  proporcionalidade,  da  razoabilidade  e  da  eficiência,  a

aplicação de sanções reduzidas, seja sob o aspecto quantitativo, seja sob o aspecto

qualitativo, mostre-se suficiente para sua prevenção e repressão; ou

II  –   constituir  meio  de  obtenção  de  provas,  em  qualquer  ato  de  improbidade

administrativa  (Lei  8.429/1992)  ou  qualquer  ato  praticado  contra  a  Administração



Pública  (Lei  12.846/2013),  desde  que  o  beneficiado  pela  composição  colabore

efetivamente com as investigações e o processo, quando for o caso.

Do compromisso de ajustamento de conduta nos ilícitos de menor potencial ofensivo

Art. 3o. Os requisitos para a celebração do compromisso de ajustamento de conduta,

nas hipóteses dos ilícitos de menor potencial ofensivo, são os seguintes:

I - o compromisso de ter cessado completamente o envolvimento no ato ilícito;

II  –  a  natureza,  as  circunstâncias,  a  gravidade e  a  repercussão social  do  ato  ilícito

indicarem  que  a  solução  adotada  apresenta-se  suficiente  para  sua  prevenção  e

repressão;

III – o compromisso de comparecimento perante o Ministério Público ou em Juízo, às

próprias expensas, quando necessário;

IV  –  o  compromisso  de  reparar  o  dano, restituir  totalmente  o  produto  do

enriquecimento  ilícito,  perdimento  dos  bens,  direitos  ou  valores  que  representem

vantagem ou proveito direta ou indiretamente obtidos da infração, quando for o caso;

V –  considerada a espécie e a gravidade do ato ilícito praticado, eventual cumulação

das medidas previstas no inciso anterior com as sanções de pagamento de multa civil,

proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais

ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da

qual seja sócio majoritário, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos

ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder

público;

VI – o compromisso do cumprimento das obrigações que, diante das circunstâncias do

caso concreto, reputem-se necessárias para assegurar o comprometimento da pessoa

jurídica  em  promover  alterações  em  sua  governança  que  mitiguem  o  risco  de

ocorrência de novos atos lesivos e o monitoramento eficaz dos compromissos firmados

na composição;

VII – o estabelecimento de prazo razoável para o cumprimento do quanto avençado,

observando-se a necessidade de afastamento do risco da ocorrência da prescrição;



VIII  –  a  manutenção ou  a  instituição da  indisponibilidade de bens suficientes  para

garantir o ressarcimento ao erário e eventual multa civil pactuada;

Parágrafo único. Os interessados serão informados dos requisitos necessários para a

sua  celebração,  assim  como  das  consequências  de  seu  descumprimento,  sendo

também cientificados de que a  composição celebrada com o Ministério Público não

impede a ação de outros legitimados, nem afasta as consequências penais decorrentes

do mesmo fato, salvo se houver colaboração premiada nesse sentido, naquela seara.

Do acordo de leniência nas hipóteses em que haja colaboração com as investigações

Art. 4o. Os requisitos para a celebração do acordo de leniência, com pessoas físicas e

jurídicas,  nas  hipóteses  em  que  haja  colaboração  com  as  investigações,  além  dos

requisitos previstos para o compromisso de ajustamento de conduta nos ilícitos de

menor potencial ofensivo (art. 3o), são os seguintes:

I – a admissão quanto à participação nos fatos;

II - a identificação dos demais envolvidos no ato ilícito, quando houver, e a obtenção

célere de provas que comprovem o ilícito em apuração;

III – a descrição detalhada sobre o conteúdo da cooperação para a apuração do ato

lesivo,  relacionando,  inclusive,  os  documentos  e  outros  meios  de  provas  a  serem

apresentados;

IV  - o compromisso de dizer a verdade e não omitir nenhum fato ou dado de que

tenha  conhecimento,  de  forma  a  cooperar  plena  e  permanentemente  com  as

investigações  e  com  eventual  processo  judicial,  em  qualquer  esfera  de

responsabilização, inclusive a criminal;

V – a delimitação dos fatos e atos abrangidos, sopesando o impacto social da conduta;

VI  –  as  obrigações  que,  diante  das  circunstâncias  do  caso  concreto,  reputem-se

necessárias para assegurar a efetividade da colaboração e o resultado útil do processo.

Do procedimento



Art.  5o.  A iniciativa  para a celebração do termo de ajustamento de conduta ou do

acordo  de  leniência caberá  ao  Ministério  Público  ou  ao  responsável  pelo  ilícito,

hipótese  em  que  a  proposta  poderá  ser  apresentada  isolada,  por  um  ou  mais

investigados, ou conjuntamente, por todos os envolvidos.

§ 1º. A pessoa proponente declarará expressamente que foi orientada a respeito de

seus direitos, garantias e deveres legais, e de que o não atendimento às determinações

e  solicitações  do  Ministério  Público  durante  a  etapa  de  negociação  implicará  a

desistência da proposta;

§ 2o. Sempre que possível, a celebração das modalidades condicionadas de composição

será registrada por meios audiovisuais;

§ 3o. O beneficiado deverá estar assistido por advogado quando da celebração do ato.

§ 4o. O termo de ajustamento de conduta ou o acordo de leniência, seja ele celebrado

na fase pré-processual, seja na fase processual, deverá ser homologado pelo Conselho

Superior do Ministério Público;

§ 5o. O Conselho Superior do Ministério Público, com prioridade sobre os demais feitos,

verificará a regularidade, legalidade e pertinência do ato jurídico para homologação;

§ 6o.  Formalizado o termo de ajustamento de conduta ou o acordo de leniência os

autos de procedimento preparatório ou inquérito civil serão encaminhados ao C.S.M.P.

no  prazo  de  3  (três)  dias,  podendo  o  colegiado  em  sessão  plenária,  por  maioria

simples,  homologar,  rejeitar  o  ato  jurídico  celebrado,  determinar  a  realização  de

diligências complementares ou de adequações, podendo nesta última hipótese, caso

necessário, ser designado outro Promotor de Justiça para referidas adequações;

§  7º.  Nas  ações  já  ajuizadas,  o  compromisso  ou  o  acordo  será  submetido  à

homologação judicial, hipótese em que poderão ser cumuladas outras sanções, além

daquelas previstas no inc. V do art. 3o da presente Resolução;

§ 8º. Na hipótese do parágrafo anterior o ato deverá ser primeiramente submetido à

avaliação do C.S.M.P., devendo para tanto o Promotor de Justiça responsável remeter o

termo subscrito pelo interessado, juntamente com cópia da petição inicial e relatório

das etapas processuais já transcorridas e os argumentos que indiquem a conveniência

da composição;



§  9o.  O  termo  de  ajustamento  de  conduta  ou  o  acordo  de  leniência,  após  sua

homologação, deverá constar do banco de dados do Ministério Público do Estado do

Paraná.

Da desistência

Art. 6o. A qualquer momento que anteceda a celebração do termo de ajustamento de

conduta ou do acordo de leniência, a pessoa proponente poderá desistir da proposta

ou o Ministério Público poderá rejeitá-la.

Parágrafo único. A desistência da proposta ou sua rejeição:

I – não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investigado; e

II – impedirá a utilização das provas fornecidas pelo beneficiário exclusivamente em

seu desfavor, exceto quando o Ministério Público tiver acesso a elas por outros meios.

Do descumprimento

Art.  7o.  No  caso  de  descumprimento do termo de  ajustamento  de  conduta  ou  do

acordo de leniência:

I - a pessoa perderá os benefícios pactuados;

II - haverá o vencimento antecipado das parcelas não pagas e serão executados:

a) o valor integral da multa, descontando-se as frações eventualmente já pagas; e

b) os valores pertinentes aos danos e ao enriquecimento ilícito;

III - será instaurado ou retomado o procedimento referente aos atos e fatos incluídos

no acordo, ou ajuizada ou retomada a ação civil pública, conforme o caso, sem prejuízo

de utilização das informações prestadas e dos documentos fornecidos pelo responsável

pelo descumprimento da composição.

Do cumprimento

Art.  8o.  Cumpridas  as  condições  estabelecidas,  o  compromisso  ou  acordo  será

declarado definitivamente adimplido mediante ato do membro do Ministério Público.



Parágrafo  único.  Se  o  compromisso  ou  o  acordo  tiver  sido  firmado  no  âmbito  de

inquérito civil ou procedimento preparatório, satisfeitas todas as cláusulas, deverá o

membro  do  Ministério  Público  promover  seu  arquivamento  perante  o  Conselho

Superior do Ministério Público.

 

Dos registros

Art. 9o. O Ministério Público deverá manter atualizados no Sistema PRO-MP os dados

acerca dos casos da composição regulados por esta resolução, após sua homologação,

bem como poderá informar a Comissão Permanente de Incentivo à Autocomposição –

CPIA, para fins de controle estatístico.

Da vigência

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 15 de maio de 2017.
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RESOLUÇÃO CSMP Nº 3, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

Regulamenta, no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas 

Gerais, o Compromisso de Ajustamento de Conduta envolvendo 

hipóteses configuradoras de improbidade administrativa (definidas 

na Lei n.º 8.429, de 2 de junho de 1992). 

 

O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS, no uso das atribuições previstas nos artigos 33, XXIII, e 70, ambos da Lei Complementar n.º 34, de 

12 de setembro de 1994, e no art. 10, IV, de seu Regimento Interno, e 

CONSIDERANDO que, em consonância com o princípio da legalidade, a primazia do interesse 

público tem a indisponibilidade do bem jurídico como sentido tradicional das funções do Ministério Público, 

incumbido da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis; 

CONSIDERANDO que a necessidade de efetivação dos direitos e das garantias fundamentais do 

Estado brasileiro pós-1988 desenvolve-se com vistas à superação da tradição demandista de acesso ao 

Judiciário, para alcançar novas formas de resolução de conflitos, com acesso eficiente e resolutivo à Justiça; 

CONSIDERANDO que os princípios e as normas estatuídas pelo Código de Processo Civil de 

2015 incorporaram mecanismos de autocomposição de conflitos, cuja diretriz eleva os poderes da ação 

resolutiva, superando-se a forma rígida, tradicional e única de realização dos direitos por meio da imposição 

estatal da sentença; 

CONSIDERANDO que a Resolução CNMP n.º 118, de 1º de dezembro de 2014, recomendou a 

implementação geral de mecanismos de autocomposição, tais como a negociação, a mediação, a conciliação, 

o processo restaurativo e as convenções processuais, o que foi referendado ainda pela Recomendação CNMP 

n.º 54, de 28 de março de 2017, que dispõe sobre a Política Nacional de Fomento à Atuação Resolutiva do 

Ministério Público brasileiro; 

CONSIDERANDO que a transação, a suspensão condicional do processo (Lei n.º 9.099, de 26 de 

setembro de 1995) e, mais recentemente, a colaboração premiada (Lei n.º 12.850, de 2 de agosto de 2013), no 

campo penal, e o acordo de leniência (Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013), nos campos administrativo e 

civil das pessoas jurídicas, permitem afastar a incidência estrita de determinados comandos legais 

penalizadores e sancionatórios em suas respectivas áreas, quando a realização do bem jurídico protegido for 

atingida; 

CONSIDERANDO que a Lei Anticorrupção (Lei n.º 12.846/2013) permite o acordo de leniência 

como negócio atípico em processo de improbidade administrativa de pessoas jurídicas; 

CONSIDERANDO que a Lei Anticorrupção, em interseção com a Lei de Improbidade 

Administrativa (Lei n.º 8.429/1992), forma um microssistema legal de combate a atos lesivos ao patrimônio 

público, cuja convencionalidade passou a ser admitida pelo art. 36, § 4º, da Lei n.º 13.140, de 26 de junho de 

2015, como forma de resolução de conflitos; 

CONSIDERANDO que o acordo de ajustamento de conduta proporciona, a um só tempo, solução 

mais célere às lesões a direitos transindividuais e eficácia à tutela coletiva desses interesses, bem como, 

reflexamente, contribui para o descongestionamento do Poder Judiciário; 

CONSIDERANDO que, em regra, a transação alcança direitos patrimoniais disponíveis, a exemplo 

da cominação de multa, em harmonia com as disposições da lei civil (Código Civil de 2002 – Artigo 841.  Só 

quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação), o que, consequentemente, exclui do 

âmbito do ajuste extrajudicial sanções que importem em vulneração a direitos indisponíveis relacionados ao 

estado, à capacidade das pessoas e, de modo geral, aos direitos personalíssimos, dentre os quais é possível 

incluir os direitos políticos, em razão da prerrogativa do povo, enquanto detentor do poder na estrutura da 

República Federativa do Brasil (art. 1º, parágrafo único, CR/88), de influir na ambiência política; 



CONSIDERANDO que, no atual panorama jurídico brasileiro, a função social do contrato limita a 

liberdade de contratar, nos termos do artigo 421 do Código Civil; 

CONSIDERANDO que o exercício da liberdade de contratar reside em momento anterior à 

concretização do vínculo, circunscrevendo-se ao direito dos indivíduos de decidir, desimpedidamente, se e 

com quem celebrarão o contrato; 

CONSIDERANDO que a liberdade de contratar, enquanto expressão da autonomia privada, pode 

ser igualmente flexibilizada pelo titular em decorrência de seus interesses, embora de outras ordens; 

CONSIDERANDO que a funcionalização dos contratos e da propriedade privada – que também 

encontram esteio constitucional – traduz o reconhecimento de que os interesses privados não podem sobrepor-

se às outras garantias tuteladas pelo Texto Maior, como a moralidade e a probidade administrativas; 

CONSIDERANDO que é do interesse público a responsabilização do agente pelos danos morais 

coletivos que causar, inclusive aqueles advindos da prática de atos de improbidade administrativa; 

CONSIDERANDO que a capacidade eleitoral passiva é a aptidão para ser votado, razão por que se 

permite a tomada do compromisso de não exercício de tal direito por determinado período, desde que sua 

eficácia esteja sujeita a homologação judicial; 

CONSIDERANDO que a exoneração a pedido do servidor é ato voluntário, afeto à respectiva 

disponibilidade do indivíduo, capaz de acarretar a resolução do vínculo com a Administração Pública, razão 

por que, a princípio, deverá ser acatada, tal como ocorre na esfera privada quando o trabalhador empregado 

decide desligar-se dos quadros da sociedade; 

CONSIDERANDO que a Resolução CNMP n.º 179, de 26 de julho de 2017, admite a possibilidade 

do compromisso de ajustamento de conduta nas hipóteses configuradoras de improbidade administrativa, sem 

prejuízo do ressarcimento ao erário e da aplicação de uma ou de algumas das sanções previstas em lei, de 

acordo com a conduta ou o ato praticado, 

RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º  Os órgãos de execução do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, no âmbito de 

suas respectivas atribuições, poderão firmar termo de ajustamento de conduta, com pessoas físicas e/ou 

jurídicas, nas hipóteses configuradoras de improbidade administrativa, sem prejuízo do ressarcimento ao 

erário e da aplicação de uma ou de algumas das sanções previstas em lei, de acordo com a conduta ou o ato 

praticado. 

Art. 2º  O Compromisso de Ajustamento de Conduta disciplinado nesta Resolução objetiva a 

aplicação célere e eficaz das sanções estabelecidas na Lei n.º 8.429/1992, inclusive com a reparação do dano 

sofrido pelo erário, observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, de forma 

suficiente para prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade administrativa. 

Parágrafo único. A celebração do Compromisso de Ajustamento de Conduta com o Ministério 

Público não afasta, necessariamente, eventual responsabilidade administrativa ou penal pelo mesmo fato nem 

importa, automaticamente, no reconhecimento de responsabilidade para outros fins que não os estabelecidos 

expressamente no termo. 

 

CAPÍTULO II 

DAS CONDIÇÕES 

 

Art. 3º  Na celebração do termo de ajustamento de conduta deverão ser observadas 

obrigatoriamente as seguintes condições: 

I - cessação do envolvimento do compromissário com o ato ilícito; 

II - compromisso de reparação integral do dano sofrido pelo erário; 

III - compromisso de transferência não onerosa, em favor da entidade lesada, da propriedade dos 

bens, direitos e/ou valores que representem vantagem ou proveito direto ou indiretamente obtido da infração, 

quando for o caso; 

IV - estabelecimento de multa cominatória para a hipótese de descumprimento das obrigações 

pactuadas; 



V - oferecimento de garantias do cumprimento dos compromissos de pagamento de multa civil, do 

ressarcimento do dano e da transferência de bens, direitos e/ou valores, em conformidade com a extensão do 

pactuado. 

Art. 4º  Tendo como parâmetro a extensão do dano e/ou o grau de censura da conduta do 

compromissário, bem como visando assegurar a eficácia dos comandos da Lei n.º 8.429/1992 e o respeito aos 

princípios que norteiam a administração pública, o acordo de ajustamento de conduta preverá também uma ou 

mais das seguintes condições: 

I - compromisso de pagamento de multa civil, cujo valor avençado não poderá ultrapassar os 

limites máximos estabelecidos no artigo 12 da Lei n.º 8.429/1992; 

II - compromisso de não contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais 

ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário, por determinado período;  

III - renúncia da função pública;  

IV - compromisso de reparação de danos morais coletivos; 

V - renúncia ao direito de candidatar-se a cargos públicos eletivos, por determinado período. 

§1º  A fixação do prazo pertinente à condição de que trata o inciso II deste artigo não poderá 

ultrapassar os limites máximos estabelecidos no artigo 12 da Lei 8.429/1992. 

§2º  Na hipótese de avençada a condição prevista no inciso III deste artigo, consignar-se-á no 

respectivo termo cláusula explicitando que o compromissário, de forma irretratável, requer sua exoneração da 

respectiva função pública, inclusive ficando autorizado o Ministério Público a encaminhar cópia do TAC à 

respectiva entidade da administração pública direta ou indireta, para efetivação da condição, caso não 

apresente comprovação de sua exoneração, no prazo máximo de 30 dias, a contar da celebração do acordo de 

ajustamento de conduta. 

§3º  A fixação do valor do dano moral coletivo previsto no inciso IV deste artigo terá como 

parâmetros, além dos efeitos advindos do ato de improbidade administrativa e do grau de censura da conduta 

do compromissário, a atenção ao seu caráter sancionatório e socioeducativo. 

§4º  Sendo avençada a condição de que trata o inciso V deste artigo, cujo prazo não poderá 

ultrapassar os limites máximos estabelecidos no artigo 12 da Lei n.º 8.429/1992, consignar-se-á no respectivo 

termo cláusula explicitando que o compromissário renuncia ao direito de concorrer a cargo público eletivo, 

pelo prazo avençado, bem como que a eficácia daquela cláusula específica sujeitar-se-á à homologação 

judicial. 

§5º  Cumulativamente com uma ou mais das condições previstas nos incisos I a V, poderão 

também ser avençadas outras obrigações de fazer ou não fazer que se revelem pertinentes ao caso e não sejam 

defesas em lei. 

Art. 5º  O Compromisso de Ajustamento de Conduta poderá ser tomado em qualquer fase da 

investigação, nos autos de inquérito civil ou procedimento preparatório, ou no curso da ação judicial. 

§1º  Se o compromisso tiver sido firmado no âmbito de inquérito civil ou de procedimento 

preparatório e esgotar seu objeto, o membro do Ministério Público deverá arquivar o procedimento e remetê-

lo para homologação do Conselho Superior do Ministério Público, no prazo e na forma da resolução que versa 

sobre a tramitação de procedimentos extrajudiciais. 

§2º  Se o compromisso firmado não acarretar o arquivamento do procedimento, o membro do 

Ministério Público deverá promover seu desmembramento, com posterior remessa do novo procedimento ao 

Conselho Superior do Ministério Público, no prazo e na forma da resolução que versa sobre a tramitação de 

procedimentos extrajudiciais. 

§3º  O Compromisso de Ajustamento de Conduta tomado na fase judicial será submetido à 

homologação do respectivo juízo, sem prejuízo de sua comunicação pelo órgão de execução ao Conselho 

Superior do Ministério Público, para fins de registro. 

 

CAPÍTULO III 

DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

Art. 6º  O Conselho Superior do Ministério Público, com prioridade, verificará a regularidade, 

legalidade e pertinência do acordo de ajustamento de conduta de que trata esta Resolução, podendo, 

respeitado o quórum previsto em seu Regimento Interno, homologar, rejeitar o termo celebrado, determinar a 

realização de diligências complementares ou de adequações. 



Parágrafo único. Na hipótese de ser verificada pelo Conselho Superior do Ministério Público a 

necessidade de adequação em cláusula prevista no TAC que implique a modificação do objeto de qualquer 

das condições assumidas pelo compromissário, a respectiva alteração será devidamente especificada na 

decisão, inclusive com indicação dos fundamentos de fato e de direito que a justificam. 

Art. 7º  O Conselho Superior do Ministério Público, ao apreciar a promoção de arquivamento do 

procedimento preparatório ou do inquérito civil, tomará uma das seguintes providências: 

I - homologará seu arquivamento e, consequentemente, o acordo de ajustamento de conduta que o 

fundamentou; 

II - converterá o julgamento em diligências: 

a) determinando a coleta de novos elementos, através da realização de atos imprescindíveis à sua 

decisão, especificando-os e remetendo os autos ao membro do Ministério Público que promoveu seu 

arquivamento, e, no caso de recusa fundamentada, ao órgão competente para designação de outro membro 

para execução de tal diligência; e/ou, 

b) determinando ao órgão de execução que notifique o compromissário para que se manifeste 

quanto à sua anuência em relação às adequações no acordo de ajustamento de conduta apontadas como 

imprescindíveis pelo Conselho Superior do Ministério Público para sua homologação, nos termos do 

parágrafo único do art. 6º desta Resolução, e, em caso positivo, providencie a devida formalização das 

adequações propostas no respectivo termo de ajustamento de conduta. 

III - rejeitará a promoção de arquivamento, deliberando pelo prosseguimento do inquérito civil ou 

do procedimento preparatório, indicando os fundamentos de fato e de direito de sua decisão, adotando as 

providências relativas à designação, em qualquer hipótese, de outro membro do Ministério Público para 

atuação. 

Art. 8º  O acompanhamento do cumprimento das cláusulas do termo de ajustamento de conduta 

firmado em inquérito civil ou procedimento preparatório dar-se-á em procedimento administrativo, a cargo do 

órgão de execução que o tomou, na forma e no prazo disciplinados para tramitação daquele procedimento 

extrajudicial. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 9º  A iniciativa para a celebração do Compromisso de Ajustamento de Conduta previsto nesta 

Resolução caberá ao Ministério Público ou ao responsável pelo ilícito, hipótese em que a proposta poderá ser 

apresentada isoladamente, por um ou mais investigados, ou conjuntamente, por todos os envolvidos. 

Art. 10.  Nos casos de parcelamento do valor destinado ao ressarcimento do dano e/ou pagamento 

da multa civil, a quantidade de parcelas levará em conta o interesse público, a extensão do prejuízo ao erário e 

a capacidade financeira do compromissário. 

§1º  O produto da multa civil será revertido à pessoa jurídica lesada. 

§2º  Os valores decorrentes de astreintes e reparação de dano moral coletivo serão revertidos em 

favor de fundos federais, estaduais e/ou municipais que tenham como escopo o enfretamento à corrupção. 

§3º  Nas hipóteses do § 2º deste artigo, também é admissível a destinação dos referidos recursos a 

projetos de prevenção a atos de corrupção e de apoio a entidades cuja finalidade institucional inclua a 

proteção do patrimônio público e da moralidade administrativa. 

Art. 11.  Quando da celebração do Compromisso de Ajustamento de Conduta, o compromissário 

deverá estar assistido por advogado. 

Parágrafo único.  Sempre que possível, a celebração do acordo de ajustamento de conduta será 

também registrada por meios audiovisuais. 

Art. 12.  Na hipótese de o compromissário, sendo pessoa física, manifestar interesse também na 

celebração de acordo de colaboração premiada, poderá o órgão de execução suspender o andamento do 

inquérito civil ou do procedimento preparatório, caso verificada a necessidade da conclusão das tratativas de 

colaboração premiada a investigação de natureza penal, de forma a evitar possíveis incompatibilidades entre o 

avençado nas esferas cível e criminal. 

Art. 13.  O Conselho Superior do Ministério Público providenciará o encaminhamento ao Conselho 

Nacional do Ministério Público de cópia eletrônica do inteiro teor do Compromisso de Ajustamento de 

Conduta de que trata esta Resolução para alimentação do Portal de Direitos Coletivos, conforme disposto na 

Resolução Conjunta CNJ CNMP n.º 2, de 21 de junho de 2011, que institui os cadastros nacionais de 

informações de ações coletivas, inquéritos e termos de ajustamento de conduta. 



Parágrafo único.  Ressalvadas situações excepcionais devidamente justificadas, publicação no site 

do Ministério Público do Estado de Minas Gerais disponibilizará acesso ao inteiro teor do Compromisso de 

Ajustamento de Conduta ou indicará o banco de dados público em que poderá ser acessado. 

Art. 14.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

ANTÔNIO SÉRGIO TONET 

Procurador-Geral de Justiça 

Presidente do Conselho Superior do Ministério Público 
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ATO N. 00395/2018/PGJ

Disciplina a notícia de fato, a instauração e tramitação de inquérito civil e de procedimento 
preparatório, a expedição de recomendações e a celebração de compromisso de ajustamento 
de conduta no âmbito do Ministério Público de Santa Catarina.

Alterado pelo Ato N. 00051/2019/PGJ
Alterado pelo Ato N. 00083/2019/PGJ
Alterado pelo Ato N. 518/2019/PGJ

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 18, inciso X,
da Lei Complementar Estadual n. 197/2000 - Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Santa 
Catarina,

CONSIDERANDO o que dispõem os arts. 25, inciso IV, e 26, inciso I, da Lei Federal n. 8.625, de 12 de 
fevereiro de 1993 - Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, os arts. 82, inciso VI, 83, incisos I e II, e 84 
e seguintes, todos da Lei Complementar Estadual n. 197, de 2000, a Lei federal n. 7.347, de 24 de julho de 
1985, e as Resoluções n. 23/2007, 161/2017, 164/2017, 174/2017 e 179/2017, todas do Conselho Nacional 
do Ministério Público (CNMP),

RESOLVE:

Art. 1º Disciplinar, na forma deste Ato, a notícia de fato, a instauração e a tramitação de inquérito civil e de
procedimento preparatório, a expedição de recomendações e a celebração de compromisso de 
ajustamento de conduta.

§ 1º A Notícia de Fato é qualquer demanda dirigida aos órgãos da atividade-fim do Ministério Público, 
submetida à apreciação das Procuradorias e Promotorias de Justiça, conforme as atribuições das 
respectivas áreas de atuação, podendo ser formulada presencialmente ou não, entendendo-se como tal a
realização de atendimentos, além da entrada de notícias, documentos, requerimentos ou representações.

§ 2º O inquérito civil, de natureza unilateral, preparatória e facultativa, destina-se a apurar fato que 
constitua lesão ou ameaça a interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público, nos termos da 
legislação aplicável.

§ 3º O procedimento preparatório, de natureza unilateral, preparatória e facultativa, constitui-se em 
instrumento administrativo voltado à complementação de informações sobre fato que constitua lesão ou 
ameaça a interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público e à coleta de elementos de identificação 
dos investigados ou do possível objeto de eventual inquérito civil.

CAPÍTULO I

DA NOTÍCIA DE FATO

Art. 2º A comunicação de lesão ou ameaça a interesse e direito tutelável pelo Ministério Público poderá 
ser formulada por representação, requerimento ou comunicação por qualquer outro meio, 
independentemente de formalidade.

https://portal.mpsc.mp.br/atos-e-normas/detalhe?id=2528
https://portal.mpsc.mp.br/atos-e-normas/detalhe?id=2631
https://portal.mpsc.mp.br/atos-e-normas/detalhe?id=2531


§ 1º Os documentos ou elementos que compõem a notícia de fato devem ser imediatamente registrados 
em sistema informatizado.

§ 2º Os atendimentos e os protocolos, inclusive os documentos físicos que os acompanham, após 
registrados no sistema informatizado e devidamente digitalizados, deverão ser remetidos pelas 
Secretarias de Promotorias de Justiça aos órgãos de execução com atribuição para conhecer dos fatos, 
onde serão registrados como Notícia de Fato, se for o caso.

§ 3º Existindo mais de um órgão de execução com a mesma atribuição, a Secretaria das Promotorias de 
Justiça fará a distribuição equitativa.

Art. 3º Ao órgão de execução incumbe obrigatoriamente atuar, independentemente de provocação, em 
caso de conhecimento, por qualquer forma, de fatos que possam autorizar, em tese, a defesa dos 
interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público, devendo cientificar o órgão de execução que 
possua atribuição para tomar as providências respectivas, no caso de não a possuir.

§ 1º Qualquer pessoa, instituição ou autoridade poderá provocar a iniciativa do órgão de execução na 
defesa dos direitos e interesses tutelados pelo Ministério Público, fornecendo-lhe, por escrito ou 
verbalmente, informações sobre o fato e seu possível autor.

§ 2º Em caso de informações verbais, o órgão de execução deverá reduzir a termo as declarações 
prestadas.

§ 3º A falta de formalidade não implica indeferimento do pedido de instauração de procedimento 
extrajudicial.

§ 4º O conhecimento por manifestação anônima, justificada, não implicará ausência de providências, 
desde que presentes os pressupostos para a investigação.

§ 5º Quando o órgão de execução que preside a notícia de fato concluir que a matéria tratada é de 
atribuição de outro Ministério Público, submeterá a respectiva decisão à deliberação do Conselho 
Superior do Ministério Público, no prazo de 3 (três) dias úteis, salvo se a ausência de atribuição for 
manifesta ou, ainda, se o declínio de atribuição estiver fundado em jurisprudência consolidada ou 
orientação desse órgão.

Art. 4º O membro do Ministério Público deverá decidir, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do 
recebimento da notícia de fato, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias, 
sobre a instauração do procedimento próprio.

Art. 5º Nos prazos previstos no art. 4º deste Ato, para o fim de subsidiar a decisão sobre a instauração da 
investigação, o membro do Ministério Público poderá instar o noticiante a complementar as informações 
deduzidas, efetuar pesquisa em banco de dados, solicitar esclarecimentos ao noticiado ou a terceiros a 
respeito do fato e solicitar informações e documentos a órgãos públicos e privados visando a:

a) esclarecer se os fatos narrados na notícia configuram, em tese, lesão ou ameaça a interesse ou direito 
passível de tutela pelo Ministério Público;

b) apurar se os fatos são ou já foram objeto de investigação ou de ação judicial; ou

c) apurar se os fatos narrados se encontram solucionados.

§ 1º É vedada a expedição de requisições.



§ 2º Vencidos os prazos do art. 4º deste Ato, as diligências para o esclarecimento dos fatos noticiados só 
poderão ser realizadas em procedimento próprio, regularmente instaurado para essa finalidade.

Art. 6º Indeferida a instauração de investigação, a Notícia de Fato será arquivada no próprio órgão de 
execução, não se submetendo a decisão à homologação do Conselho Superior.

Art. 7º O pedido de instauração de investigação poderá ser indeferido, parcial ou integralmente, em 
decisão fundamentada, se:

I � os fatos narrados na notícia não configurem nem mesmo em tese, lesão ou ameaça aos interesses ou 
direitos tutelados pelo Ministério Público;

II � os fatos já tiverem sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrarem solucionados;

III � for incompreensível ou desprovido de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de 
uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la ou não for possível contatá-
lo; ou

III � for incompreensível ou desprovido de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de 
uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la ou não for possível contatá-
lo;

IV � a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência 
consolidada ou orientação do Conselho Superior.

IV � a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência 
consolidada ou orientação do Conselho Superior;

V � sobre os fatos existir procedimento em andamento no órgão, instaurado para a solução mais ampla e 
resolutiva do objeto da Notícia de Fato, mediante ações, projetos ou programas alinhados ao 
Planejamento Estratégico da Instituição

§ 1º Do indeferimento dar-se-á ciência pessoal ao noticiante, permitida a cientificação por meio 
eletrônico, desde que comprovado o seu recebimento.

§ 2º É facultada a cientificação dos demais interessados da Notícia de Fato.

§ 3º Havendo indicação, nos autos, pelo noticiante ou interessados, de endereço eletrônico para 
recebimento de comunicações, é dispensada a comprovação do recebimento.

§ 4º A cientificação do noticiante é facultativa no caso de a Notícia de Fato ter sido enviada ao Ministério 
Público em face de dever de ofício.

§ 5º O noticiante anônimo será cientificado por edital.

Art. 7º-A. A cientificação por aplicativo de troca de mensagens produz efeitos a partir da confirmação do 
recebimento da mensagem pelo destinatário, que deverá ocorrer no prazo de até 3 (três) dias contados 
da data do envio.

Parágrafo único. A comunicação deverá ser documentada nos autos, mediante termo do qual conste o 
dia, o horário e o número de telefone para o qual se enviou a comunicação, bem como o dia e o horário 



em que ocorreu a confirmação do recebimento da mensagem pelo destinatário, com imagem da tela 
(print) do aparelho do qual conste a comunicação

Art. 8º No caso de indeferimento, parcial ou integral, caberá recurso administrativo a ser remetido ao 
Conselho Superior do Ministério Público, com as respectivas razões, no prazo de 10 (dez) dias úteis, o qual
começará a correr do dia útil imediatamente posterior:

I � à data de ocorrência da notificação pessoal, quando ela se der por ato de membro ou servidor do 
Ministério Público;

II � à data da carga, quando a notificação se der por meio de retirada dos autos físicos, pelo notificado ou 
advogado constituído;

III � à juntada aos autos:

a) do aviso de recebimento, quando a notificação for realizada pelos Correios;

b) da confirmação do recebimento ou do decurso do prazo de 10 (dez) dias previsto no artigo 5º, § 3º, da 
Lei n. 11.419/2006, quando a notificação for realizada por meio eletrônico;

c) da ordem de diligência cumprida, quando a notificação for realizada por Oficial do Ministério Público;

d) do último aviso de recebimento ou da última ordem de diligência cumprida, quando houver vários 
interessados;

e) da carta precatória devidamente cumprida, quando a notificação for realizada por seu intermédio; ou

IV � à publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público, quando a notificação for realizada por 
edital.

§ 1º As razões de recurso serão protocoladas no órgão de execução que indeferiu o pedido, sendo 
notificados os demais interessados para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias 
úteis.

§ 2º Apresentado o recurso e transcorrido o prazo para oferecimento de eventuais contrarrazões, o 
membro do Ministério Público poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar a decisão impugnada.

§ 3º Esgotado o prazo de que trata o § 2º deste artigo e não havendo a reconsideração da decisão, os 
autos serão remetidos, no prazo de 3 (três) dias úteis, ao Conselho Superior do Ministério Público para 
apreciação.

§ 4º No caso de conhecimento e provimento do recurso, o Conselho Superior deliberará pela instauração 
da investigação, indicando os fundamentos de sua decisão e remetendo os autos ao Procurador-Geral de 
Justiça para designar outro membro do Ministério Público para instaurá-la e presidi-la.

§ 5º Não ocorrendo a remessa no prazo previsto no § 3º deste artigo, o Conselho Superior requisitará, de 
ofício ou a pedido do Procurador-Geral de Justiça, os autos da Notícia de Fato para exame e deliberação, 
comunicando o ocorrido à Corregedoria-Geral do Ministério Público.

§ 6º Na hipótese de atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça, no caso de conhecimento e 
deferimento do recurso, o Conselho Superior, indicando os fundamentos da sua decisão, remeterá os 
autos ao Colégio de Procuradores de Justiça, nos termos do art. 95, parágrafo único, da Lei Complementar
estadual n. 197, de 2000.



§ 7º É facultado aos interessados desistir do prazo recursal.

CAPÍTULO II

DO INQUÉRITO CIVIL

Art. 9º O Inquérito Civil poderá ser instaurado:

I � de ofício;

II � por provocação de qualquer pessoa, instituição ou autoridade, ou comunicação de outro órgão do 
Ministério Público, desde que forneça, por qualquer meio legalmente permitido, informações sobre o fato
que possa autorizar a tutela de interesses ou direitos pelo Ministério Público; e

III � por designação do Procurador-Geral de Justiça ou de órgão da Administração Superior, nas hipóteses 
legais.

Parágrafo único. O Inquérito Civil não é condição de procedibilidade para o ajuizamento de ações a cargo 
do Ministério Público nem para a realização das demais medidas de sua atribuição própria.

Art. 10. O Inquérito Civil será instaurado por portaria, contendo:

I � a descrição e a delimitação do fato objeto do inquérito civil;

II � o fundamento legal que autoriza a atuação do Ministério Público;

III � o nome e a qualificação possível da pessoa jurídica e/ou física a quem o fato é atribuído, quando já 
identificada;

IV � o nome e a qualificação possível do autor da Notícia de Fato, se for o caso;

V � a data e o local da instauração;

VI � a determinação de diligências iniciais; e

VII � a determinação de publicação do extrato no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público de Santa 
Catarina.

§ 1º O inquérito civil será presidido pelo órgão de execução com atribuição para o fato objeto da 
investigação.

§ 2º Na hipótese de o objeto da investigação inserir-se nas atribuições de mais de um órgão de execução, 
o inquérito civil será registrado e presidido por aquele que detiver a atribuição que se afigure mais 
especializada, admitida a atuação conjunta e integrada.

§ 3º Na hipótese de o objeto da investigação possuir alcance nacional, estadual ou regional, excepcionada 
a atribuição das promotorias regionais, o inquérito civil será presidido pelo órgão de execução com 
atribuição na Capital, aplicando-se analogicamente as regras de competência do Código de Processo Civil 
aos casos de atribuição concorrente, sem prejuízo da atuação do órgão de execução local.

§ 4º O Procurador-Geral de Justiça poderá, nos inquéritos civis que instaurar, designar membro do 
Ministério Público para secretariá-lo.

§ 5º O inquérito civil será registrado em sistema informatizado.



§ 6º É vedada a instauração de inquérito civil sem a indicação na portaria das diligências investigatórias 
iniciais.

§ 7º No caso de procedimento instaurado de abrangência nacional, estadual ou regional, o órgão de 
execução responsável deverá dar conhecimento, por correio eletrônico, às Promotorias de Justiça com 
atribuição concorrente.

§ 8º É facultada a remessa da portaria de instauração ao Centro de Apoio Operacional respectivo.

Art. 11. Na instrução do inquérito civil, poderão ser colhidas todas as provas permitidas pelo 
ordenamento jurídico para formação do convencimento sobre os fatos objeto da investigação, com a 
juntada das peças em ordem cronológica.

§ 1º Sempre que possível, serão ouvidas as pessoas a quem o ato ilícito é atribuído, ressalvadas as 
hipóteses em que, em razão do sigilo da investigação ou por interesse público, não for conveniente ou 
oportuno esse ato, devendo tal circunstância ser motivada nos respectivos autos.

§ 2º As diligências externas serão documentadas por termo, certidão ou auto circunstanciado.

§ 3º As declarações e os depoimentos sob compromisso serão tomados por termo pelo membro do 
Ministério Público, assinado pelos presentes ou por duas testemunhas, em caso de recusa da 
assinatura, permitida a colheita de declarações e os depoimentos em meio audiovisual, nos termos do 
Capítulo IV.

§ 4º As notificações para comparecimento deverão ser feitas com antecedência mínima de 24 horas, sob 
pena de adiamento da solenidade, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 455, § 5º, do Código de 
Processo Civil.

§ 5º A pedido da pessoa notificada, o presidente do Inquérito Civil fornecerá comprovação escrita do 
comparecimento.

§ 6º Qualquer pessoa poderá, durante a tramitação do Inquérito Civil, apresentar ao Ministério Público 
documentos ou subsídios para melhor apuração dos fatos.

§ 7º A diligência investigatória a realizar-se em outra Comarca, mediante precatória, será cumprida no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis pelo órgão de execução local, sendo prorrogável, justificadamente, por 
igual período, comunicado o órgão deprecante.

§ 8º As notificações e as requisições expedidas pelos membros do Ministério Público ao Presidente da 
República, ao Vice-Presidente da República, ao Governador de Estado, aos Senadores, aos Deputados 
Federais, Estaduais e Distritais, aos Ministros de Estado, aos Ministros de Tribunais Superiores, aos 
Conselheiros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, aos 
Conselheiros dos Tribunais de Contas, aos Desembargadores e aos Chefes de missão diplomática de 
caráter permanente serão remetidas pelo Procurador-Geral de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias úteis da 
solicitação, não lhe cabendo a valoração do contido no ofício, podendo deixar de remeter, contudo, 
aqueles que não contenham os requisitos legais ou não empreguem o tratamento protocolar devido ao 
destinatário.

§ 9º Todos os ofícios requisitórios de informações necessárias ao Inquérito Civil deverão ser 
fundamentados e acompanhados de cópia da portaria que o instaurou ou da indicação do endereço 
eletrônico oficial em que tal peça esteja disponibilizada, salvo se decretado o sigilo.



§ 10. Desde que haja concordância expressa do interessado, devidamente documentada nos autos do 
procedimento, as comunicações do órgão de execução poderão ser realizadas por aplicativos de troca de 
mensagens, do tipo WhatsApp Messenger, com a comprovação do recebimento, vedada a requisição de 
informações e documentos por esse meio.

§ 10. Desde que haja concordância expressa do interessado, devidamente documentada nos autos do 
procedimento, as comunicações do órgão de execução poderão ser realizadas por aplicativos de troca de 
mensagens, do tipo WhatsApp Messenger, com a comprovação do recebimento, vedada a requisição de 
informações e documentos por esse meio.

§ 11. No caso do parágrafo anterior, as comunicações realizadas por meio de aplicativos devem ser objeto
de informação no procedimento, com a juntada de imagem da troca de mensagens

§ 10 Desde que haja concordância expressa do interessado, devidamente documentada nos autos do 
procedimento, as comunicações do órgão de execução poderão ser realizadas por aplicativos de troca de 
mensagens ou meio tecnológico similar com a comprovação do recebimento, que deverá ocorrer no 
prazo de até 3 (três) dias contados da data do envio. (N.R.)

§ 11 No caso do parágrafo anterior, as comunicações realizadas por meio de aplicativos devem ser objeto 
de termo de informação no procedimento em que conste o dia, o horário e o número de telefone para o 
qual se enviou a comunicação, bem como o dia e o horário em que ocorreu a confirmação do 
recebimento da mensagem pelo destinatário, com a juntada da imagem da troca de mensagens

§ 12. O envio das comunicações por WhatsApp Messenger ou outro aplicativo deverá ser realizado no 
horário de funcionamento do órgão, ressalvada urgência.

§ 13. Sem prejuízo da colaboração prestada por órgãos conveniados ou por outros organismos públicos 
ou privados, o presidente do inquérito civil poderá solicitar ao Procurador-Geral de Justiça a designação 
de servidor do Ministério Público ou, à autoridade responsável, de pessoa habilitada, para a prática de 
diligências ou atos necessários à apuração dos fatos, mediante compromisso.

§ 14. O defensor constituído nos autos poderá assistir o investigado durante a apuração de infrações, 
podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração, apresentar razões e quesitos.

§ 15. As diligências inúteis ou meramente protelatórias serão indeferidas pelo membro do Ministério 
Público em decisão fundamentada.

Art. 12. Se, no curso do Inquérito Civil, novos fatos indicarem a necessidade de investigação de objeto 
mais amplo ou diverso daquele que estiver sendo investigado, o membro do Ministério Público poderá 
aditar a portaria inicial ou determinar a extração de peças para instauração de outro inquérito civil ou 
procedimento extrajudicial, respeitadas as normas relativas às atribuições dos órgãos de execução.

Art. 13. O Inquérito Civil deverá ser concluído no prazo de 1 (um) ano, prorrogável pelo mesmo período e 
quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada de seu presidente, que conterá relatório 
pormenorizado, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, dando-se ciência
ao Conselho Superior do Ministério Público, com cópia do referido despacho, via correio eletrônico ou 
sistema informatizado.

Parágrafo único. As diligências cuja realização ou conclusão são imprescindíveis devem ser 
obrigatoriamente especificadas no despacho de prorrogação.



Art. 13. O Inquérito Civil deverá ser concluído no prazo de 1 (um) ano, prorrogável pelo mesmo período e 
quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada de seu presidente, que conterá relatório 
pormenorizado, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, dando-se ciência
ao Conselho Superior do Ministério Público, com cópia do referido despacho, via correio eletrônico ou 
sistema informatizado.

§ 1º As diligências cuja realização ou conclusão são imprescindíveis devem ser obrigatoriamente 
especificadas no despacho de prorrogação.

§ 2º Suspende-se o curso do prazo dos procedimentos em trâmite nos dias compreendidos entre 20 de 
dezembro e 20 de janeiro, inclusive, excetuados os prazos previstos nos arts. 8º, § 1º e 9º, § 1º da Lei n. 
7.347, de 24 de julho de 1985, e nos arts. 8º, § 3º, 11, § 8º, 57, caput, e art. 49, § 1º do Ato n. 
00395/2018/PGJ.

§ 3º Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os membros do Ministério Público 
exercerão suas atribuições durante o período previsto no parágrafo anterior.

§ 4º Ressalvadas situações urgentes devidamente justificadas, durante a suspensão do prazo, não se 
realizarão audiências.

CAPÍTULO III

DO PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO

Art. 14. O órgão de execução, para a complementação e a coleta de elementos de identificação dos 
investigados ou do possível objeto de eventual inquérito civil, poderá instaurar Procedimento 
Preparatório.

Art. 15. Aplicam-se ao Procedimento Preparatório as disposições do Capítulo II deste Ato, no que couber.

Art. 16. O Procedimento Preparatório deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por 
igual período, uma única vez, em caso de motivo justificável, dando-se ciência, para tanto, ao Conselho 
Superior do Ministério Público, via correio eletrônico ou sistema informatizado.

§ 1º As diligências cuja realização ou conclusão são imprescindíveis devem ser obrigatoriamente 
especificadas no despacho de prorrogação.

§ 2º Vencido esse prazo, o membro do Ministério Público promoverá seu arquivamento, ajuizará a 
respectiva ação judicial ou o converterá em Inquérito Civil.

CAPÍTULO IV

DO REGISTRO AUDIOVISUAL DE DEPOIMENTOS

Art. 17. A utilização do registro audiovisual do depoimento será documentada por termo de audiência, 
devidamente assinado pelo membro do Ministério Público, em que constarão os seguintes dados:

I - local, data e horário da audiência, a classe e o número do procedimento;

II - nome do membro do Ministério Público que presidiu a audiência;

III � qualificação completa e endereço do depoente;

IV - identificação dos demais presentes;



V - a informação de que os depoimentos foram colhidos por meio audiovisual;

VI - breve relato dos fatos relevantes nela ocorridos, inclusive quanto à eventual fornecimento de cópia 
dos arquivos digitais dos depoimentos aos interessados, hipótese em que serão estes advertidos acerca 
da vedação à divulgação, quando for o caso.

§ 1º É facultada a assinatura do termo de audiência pelos depoentes e advogados presentes no ato.

§ 2º É facultada a elaboração de termo de depoimento, a ser assinado pelo depoente e seu advogado.

§ 3º Somente em casos excepcionais e imprescindíveis deverá ser feita a transcrição dos depoimentos.

§ 4º O depoente será informado do dever de comunicar ao Ministério Público qualquer mudança de 
endereço, telefone ou e-mail.

Art. 18. No início da gravação, o membro do Ministério Público informará o número do procedimento e 
solicitará ao depoente que se qualifique, indicando seu nome completo e filiação.

Art. 19. Os arquivos digitais dos depoimentos deverão ser armazenados no cadastro do sistema 
informatizado, na aba "Anexos", e no repositório centralizado de armazenamento de arquivos 
audiovisuais disponibilizados pela Coordenação de Tecnologia (COTEC) do MPSC.

§ 1º Quando não for possível realizar o armazenamento no sistema informatizado, o arquivo será 
depositado somente no repositório centralizado indicado no caput.

§ 2º O arquivo será nomeado seguindo, obrigatoriamente, o seguinte padrão: número do procedimento, 
nome do depoente e data da oitiva.

§ 3º Os arquivos digitais deverão ser gerados em formato compatível com o sistema informatizado do 
Poder Judiciário, conforme orientação da Gerência de Sistemas de Informação do Ministério Público de 
Santa Catarina.

Art. 20. Caso solicitado, será fornecida cópia do arquivo digital do depoimento aos interessados, devendo 
estes fornecer a mídia na qual será realizada a gravação ou indicar o endereço eletrônico para o qual será 
ela remetida.

Art. 21. Caso realizada a colheita do depoimento por meio audiovisual de depoente cuja preservação da 
identidade seja necessária, no termo de audiência não constarão os dados do art. 17, inciso III, que serão 
colhidos verbalmente no início da gravação.

Parágrafo único. Na hipótese do caput, o nome do arquivo digital do depoimento deverá ser iniciado com 
a palavra �Sigiloso�.

Art. 22. É permitida a colheita de depoimento por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico 
de transmissão de sons e imagens em tempo real.

CAPÍTULO V

DA PUBLICIDADE

Art. 23. Aplica-se à Notícia de Fato, ao Inquérito Civil e ao Procedimento Preparatório o princípio da 
publicidade dos atos, com exceção dos casos em que haja sigilo legal ou em que a publicidade possa 
acarretar prejuízo às investigações, casos em que a decretação do sigilo deverá ser motivada.



§ 1º A publicidade consistirá na:

I � divulgação oficial, com o exclusivo fim de conhecimento público, mediante a publicação de extratos 
segundo os modelos previstos nos Anexos I e II deste Ato, salvo hipótese de sigilo, remetidos por meio 
eletrônico, para a devida divulgação na imprensa oficial, à Secretaria-Geral do Ministério Público, no 
seguinte endereço: diariooficial@mpsc.mp.br;

II � expedição de certidão e autorização para a extração de cópias dos autos e documentos, nos termos da 
Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Lei de Acesso à Informação;

III � prestação de informações ao público em geral, inclusive pelos meios de comunicação social, a critério 
do órgão de execução que presidir o inquérito civil ou o procedimento preparatório, devendo este, 
contudo, abster-se de externar ou antecipar juízos de valor a respeito das investigações ainda não 
concluídas;

IV � cientificação do noticiante, na forma do art. 49, § 3º, e seguintes, e expedição do extrato previsto no 
Anexo II, quando da conclusão do procedimento por ajuizamento de ação, salvo se, pelo prudente arbítrio
do presidente do procedimento, a publicidade possa acarretar prejuízo à ação judicial;

IV � cientificação do noticiante, na forma do art. 49, § 3º, e seguintes, e expedição do extrato previsto no 
Anexo II, quando da conclusão do procedimento por arquivamento ou ajuizamento de ação, salvo se, no 
último caso, pelo prudente arbítrio do presidente do procedimento, a publicidade possa acarretar 
prejuízo à ação judicial;

V � publicação no Portal da Transparência do Ministério Público de Santa Catarina dos Compromissos de 
Ajustamento de Condutas, com a indicação acerca de sua homologação ou não pelo Conselho Superior 
do Ministério Público.

§ 2º As despesas decorrentes da extração de cópias correrão por conta do requerente.

§ 3º O defensor poderá, mesmo sem procuração, examinar autos de procedimentos findos ou em 
andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio 
físico ou digital.

§ 4º Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos de 
que trata o § 3º.

§ 5º O requerimento de vista dos autos será deferido, total ou parcialmente, pelo membro do Ministério 
Público que presidir o Inquérito Civil ou o Procedimento Preparatório, que poderá delimitar, de modo 
fundamentado, o acesso do defensor à identificação do(s) representante(s) e aos elementos de prova 
relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de 
comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências.

Art. 24. A restrição à publicidade será decretada em decisão motivada, para fins do interesse público, e 
poderá ser, conforme o caso, limitada a determinadas pessoas, provas, informações, dados, períodos ou 
fases, cessando quando extinta a causa que a determinou.

Parágrafo único. Os documentos resguardados por sigilo legal deverão ser autuados separadamente, nos 
termos de ato normativo próprio.

CAPÍTULO VI



DO COMPROMISSO DE A JUSTAMENTO DE CONDUTA

Art. 25. O Compromisso de Ajustamento de Conduta é instrumento de garantia dos direitos e interesses 
difusos e coletivos, individuais homogêneos e outros direitos de cuja defesa está incumbido o Ministério 
Público, com natureza de negócio jurídico que tem por finalidade a adequação da conduta às exigências 
legais e constitucionais, com eficácia de título executivo extrajudicial a partir da celebração.

§ 1º Não sendo o titular dos direitos concretizados no Compromisso de Ajustamento de Conduta, não 
pode o órgão de execução fazer concessões que impliquem renúncia aos direitos ou interesses difusos, 
coletivos e individuais homogêneos, cingindo-se a negociação à interpretação do direito para o caso 
concreto, à especificação das obrigações adequadas e necessárias, em especial o modo, tempo e lugar de 
cumprimento, bem como à mitigação, à compensação e à indenização dos danos que não possam ser 
recuperados.

§ 2º É cabível o compromisso de ajustamento de conduta nas hipóteses configuradoras de improbidade 
administrativa, assegurando-se o ressarcimento ao erário e a aplicação de uma ou algumas das sanções 
previstas em lei, de acordo com a conduta ou o ato praticado.

§ 3º A celebração do Compromisso de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público não afasta, 
necessariamente, a eventual responsabilidade administrativa ou penal pelo mesmo fato nem importa, 
automaticamente, no reconhecimento de responsabilidade para outros fins que não os estabelecidos 
expressamente no compromisso.

§ 4º Caberá ao órgão de execução com atribuição para a celebração do Compromisso de Ajustamento de 
Conduta decidir quanto à necessidade, conveniência e oportunidade de reuniões ou audiências públicas 
com a participação dos titulares dos direitos, entidades que os representem ou demais interessados.

Art. 26. No exercício de suas atribuições, poderá o órgão de execução tomar Compromisso de 
Ajustamento de Conduta para a adoção de medidas provisórias ou definitivas, parciais ou totais.

Parágrafo único. Na hipótese de adoção de medida provisória ou parcial, a investigação deverá continuar 
em relação aos demais aspectos da questão, ressalvada situação excepcional que enseje arquivamento 
fundamentado.

Art. 27. O Compromisso de Ajustamento de Conduta será tomado em qualquer fase da investigação, nos 
autos de inquérito civil ou de procedimento preparatório, devendo conter obrigações, certas, líquidas e 
exigíveis, salvo peculiaridades do caso concreto, e ser assinado pelo órgão de execução e pelo 
compromissário.

§ 1º No curso de ação judicial, o acordo será submetido à homologação do juízo competente.

§ 2º Quando o compromissário for pessoa física, o compromisso de ajustamento de conduta poderá ser 
firmado por procurador com poderes especiais outorgados por instrumento de mandato, público ou 
particular.

§ 3º Quando o compromissário for pessoa jurídica, o compromisso de ajustamento de conduta deverá ser
firmado por quem tiver, por lei, regulamento, disposição estatutária ou contratual, poderes de 
representação extrajudicial daquela ou por procurador com poderes especiais outorgados pelo 
representante, devendo ser juntado, por ocasião da assinatura do Compromisso de Ajustamento de 
Conduta, instrumento que comprove a qualidade de representante legal da pessoa jurídica.



§ 4º Tratando-se de empresa pertencente a grupo econômico, deverá assinar o representante legal da 
pessoa jurídica controladora à qual esteja vinculada, sendo admissível a representação por procurador 
com poderes especiais outorgados pelo representante.

§ 5º Na fase de negociação e assinatura do Compromisso de Ajustamento de Conduta, poderão os 
compromissários ser acompanhados ou representados por seus advogados, devendo-se juntar aos autos 
instrumento de mandato.

§ 6º É facultado ao órgão de execução colher assinatura, como testemunhas, das pessoas que tenham 
acompanhado a negociação ou de terceiros interessados.

§ 7º Poderá o Compromisso de Ajustamento de Conduta ser firmado em conjunto por órgãos de ramos 
diversos do Ministério Público ou por este e outros órgãos públicos legitimados, além de contar com a 
participação de associação civil, entes ou grupos representativos ou terceiros interessados.

Art. 28. O Compromisso de Ajustamento de Conduta deverá prever multa ao compromissário para o caso 
de descumprimento das obrigações nos prazos assumidos, admitindo-se, em casos excepcionais e 
devidamente fundamentados, a previsão de que essa cominação seja fixada judicialmente, se necessária 
à execução do compromisso.

Parágrafo único. Além da multa pelo descumprimento, objetivando a efetividade na reparação e na 
indenização dos danos coletivos causados, o órgão de execução pode prever, entre outras, as seguintes 
cláusulas de garantia:

I � multa pessoal específica, solidária ou subsidiária, ao responsável pelo cumprimento da obrigação, na 
hipótese de celebração do ajuste com entes públicos ou privados;

II � garantias reais, como hipoteca, penhor, anticrese;

III � garantias fidejussórias, como aval e fiança;

IV � imediata notificação à empresa certificadora da organização;

V � protesto do título; e

VI � contratação de seguro.

Art. 29. As indenizações pecuniárias referentes a danos a direitos ou interesses difusos e coletivos, 
quando não for possível a reconstituição específica do bem lesado, e as liquidações de multas deverão ser
revertidas em favor do Fundo para Reconstituição de Bens Lesados, conforme previsto no art. 13 da Lei n.
7.347/85 e na Lei n. 15.694/2011, ou, havendo pertinência temática, em favor do Fundo para a Infância e 
Adolescência (FIA) instituído por lei estadual.

§ 1º Os valores monetários decorrentes de medidas compensatórias indenizatórias e de multas pelo 
descumprimento de cláusulas estabelecidas em ajustamentos de conduta poderão ser destinados, até o 
limite de 50% (cinquenta por cento), em favor de fundo municipal relativo ao local onde o dano tenha 
ocorrido, desde que em regular funcionamento e instituído por lei municipal, destinado à proteção do 
bem ou interesse lesado ou, na hipótese de inexistir fundo municipal específico, em favor de fundo 
municipal que atenda aos comandos antes mencionados, destinado à reconstituição de bens lesados de 
natureza metaindividual, ou, ainda, havendo pertinência temática, até 100% (cem por cento), em favor do 
Fundo para a Infância e Adolescência (FIA) instituído por lei municipal.



§ 2º Na hipótese de medida mitigatória, também é admissível a destinação de recursos a projetos de 
prevenção ou reparação de danos de bens jurídicos da mesma natureza.

Art. 30. O Termo de Ajustamento de Conduta deve prever que os valores despendidos com o custeio das 
perícias realizadas nos respectivos procedimentos devem ser ressarcidos ao Fundo para Reconstituição 
de Bens Lesados pelo causador do dano, salvo justificada impossibilidade.

Art. 31. O órgão de execução que tomou o Compromisso de Ajustamento de Conduta deverá diligenciar 
para fiscalizar o seu efetivo cumprimento, valendo-se, sempre que necessário e possível, de técnicos 
especializados.

§ 1º Poderão ser previstas, no próprio Compromisso de Ajustamento de Conduta, obrigações 
consubstanciadas na periódica prestação de informações sobre a execução do acordo pelo 
compromissário.

§ 2º Firmado o compromisso, o órgão de execução instaurará, imediatamente, com o devido registro em 
sistema informatizado, Procedimento Administrativo para o acompanhamento e a fiscalização do 
cumprimento do ajuste em relação a todas as obrigações assumidas, remetendo os autos do 
procedimento investigatório ao Conselho Superior, com a indicação do número do Procedimento 
Administrativo instaurado, nos termos do art. 55 deste Ato.

§ 3º Caso se cuide de obrigação de não fazer, o órgão de execução do Ministério Público deverá instaurar 
Procedimento Administrativo, a perdurar por prazo razoável.

§ 4º Sempre que houver valor pecuniário a ser depositado em benefício do Fundo para Reconstituição de 
Bens Lesados (FRBL), o órgão de execução que firmou o Compromisso de Ajustamento de Conduta fará 
emitir, imediatamente, tantos boletos quantas forem as parcelas acordadas para o adimplemento da 
medida, utilizando, para isso, o programa específico disponível na Intranet do Ministério Público.

Art. 32. Havendo necessidade de aditamento do compromisso de ajustamento de conduta, será ele 
processado nos autos em que foi formalizado, juntando-se cópia de tal providência ao respectivo 
Procedimento Administrativo para prosseguimento do acompanhamento e fiscalização.

Art. 33. Descumprido o Compromisso de Ajustamento de Conduta, integral ou parcialmente, deverá o 
órgão de execução com atribuição para fiscalizar o seu cumprimento promover, no prazo máximo de 
sessenta dias, salvo em caso de urgência, em que a execução deverá ser promovida assim que possível, a 
execução judicial do respectivo título executivo extrajudicial com relação às cláusulas em que se constatar 
a mora ou inadimplência.

§ 1º O prazo de que trata este artigo poderá ser excedido se o compromissário, instado pelo órgão de 
execução, justificar satisfatoriamente o descumprimento ou reafirmar sua disposição para o 
cumprimento, casos em que ficará a critério do órgão ministerial decidir pelo imediato ajuizamento da 
execução, pelo aditamento do compromisso ou pelo acompanhamento das providências adotadas pelo 
compromissário até o efetivo cumprimento do Compromisso de Ajustamento de Conduta, sem prejuízo 
da possibilidade de execução da multa, quando cabível e necessário.

§ 2º Sem prejuízo da execução judicial, o título poderá ser levado a protesto.

Art. 34. O Ministério Público tem legitimidade para executar Compromisso de Ajustamento de Conduta 
firmado por outro órgão público, no caso de sua omissão diante do descumprimento das obrigações 



assumidas, sem prejuízo da adoção de outras providências de natureza civil ou criminal que se 
mostrarem pertinentes, inclusive em face da inércia do órgão público compromitente.

Art. 35. Não constitui condição de eficácia do Compromisso de Ajustamento de Conduta a homologação, 
pelo Conselho Superior do Ministério Público, do arquivamento do respectivo procedimento 
investigatório.

Art. 36. Aplica-se o disposto no art. 31 deste Ato aos acordos celebrados em juízo em autos de ação 
judicial.

CAPÍTULO VII

DA RECOMENDAÇÃO

Art. 37. A Recomendação é instrumento de atuação extrajudicial do Ministério Público por intermédio do 
qual este expõe, em ato formal, razões fáticas e jurídicas sobre determinada questão, com o objetivo de 
persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar determinados atos em benefício da melhoria dos 
serviços públicos e de relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens defendidos pela 
Instituição, atuando, assim, como instrumento de prevenção de responsabilidades ou correção de 
condutas.

Parágrafo único. Por depender do convencimento decorrente de sua fundamentação para ser atendida e, 
assim, alcançar sua plena eficácia, a Recomendação não tem caráter coercitivo.

Art. 38. A Recomendação rege-se, entre outros, pelos seguintes princípios:

I � motivação;

II � formalidade e solenidade;

III � celeridade e implementação tempestiva das medidas recomendadas;

IV � publicidade, moralidade, eficiência, impessoalidade e legalidade;

V � máxima amplitude do objeto e das medidas recomendadas;

VI � garantia de acesso à Justiça;

VII � máxima utilidade e efetividade;

VIII � caráter não vinculativo das medidas recomendadas;

IX � caráter preventivo ou corretivo;

X � resolutividade;

XI � segurança jurídica; e

X � a ponderação e a proporcionalidade nos casos de tensão entre direitos fundamentais.

Art. 39. O Ministério Público, de ofício ou mediante provocação, nos autos de Inquérito Civil, de 
Procedimento Administrativo ou Procedimento Preparatório, poderá expedir Recomendação objetivando 
o respeito e a efetividade dos direitos e interesses que lhe incumba defender e, sendo o caso, a edição ou 
alteração de normas.



§ 1º Preliminarmente à expedição da Recomendação à autoridade pública, serão requisitadas 
informações ao órgão destinatário sobre a situação jurídica e o caso concreto a ela afetos, exceto em caso
de impossibilidade devidamente motivada.

§ 2º Em casos que reclamam urgência, o Ministério Público poderá, de ofício, expedir Recomendação, 
sendo obrigatória, posteriormente, a instauração do respectivo procedimento.

Art. 40. A Recomendação pode ser dirigida, de maneira preventiva ou corretiva, preliminar ou definitiva, a 
qualquer pessoa, física ou jurídica, de direito público ou privado, que tenha condições de fazer ou deixar 
de fazer alguma coisa para salvaguardar interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público.

§ 1º A Recomendação será dirigida a quem tem poder, atribuição ou competência para a adoção das 
medidas recomendadas, ou responsabilidade pela reparação ou prevenção do dano.

§ 2º Quando entre os destinatários da Recomendação figurar autoridade para as quais a lei estabelece 
caber ao Procurador-Geral o encaminhamento de correspondência ou notificação, caberá a este ou ao 
órgão de execução a quem esta atribuição tiver sido delegada, remeter a Recomendação expedida pelo 
promotor ou procurador natural, no prazo de 10 (dez) dias úteis, não cabendo à chefia institucional a 
valoração do conteúdo da Recomendação, ressalvada a possibilidade de, fundamentadamente, negar 
encaminhamento àquela que tiver sido expedida por órgão ministerial sem atribuição, que afrontar a lei 
ou o disposto neste Ato ou, ainda, quando não for observado o tratamento protocolar devido ao 
destinatário.

Art. 41. Não poderá ser expedida Recomendação que tenha como destinatárias as mesmas partes e 
objeto os mesmos pedidos de ação judicial, ressalvadas as situações excepcionais, justificadas pelas 
circunstâncias de fato e de direito, pela natureza do bem tutelado, devidamente motivadas, e desde que 
não contrarie decisão judicial.

Art. 42. Sendo cabível a Recomendação, esta deve ser manejada anterior e preferencialmente à ação 
judicial.

Art. 43. A Recomendação deve ser devidamente fundamentada, mediante a exposição dos argumentos 
fáticos e jurídicos que justificam a sua expedição.

Art. 44. A Recomendação conterá a indicação de prazo razoável para a adoção das providências cabíveis, 
indicando-as de forma clara e objetiva.

Parágrafo único. O procedimento em que foi expedida a recomendação somente poderá ser arquivado 
após a comprovação do cumprimento da Recomendação, salvo perda superveniente do objeto ou 
resolução da questão por outro meio.

Art. 45. O órgão de execução poderá requisitar ao destinatário a adequada e imediata divulgação da 
Recomendação expedida, incluindo sua afixação em local de fácil acesso ao público, se necessária à 
efetividade da Recomendação.

Art. 46. O órgão de execução poderá requisitar, em prazo razoável, resposta por escrito sobre o 
atendimento ou não da recomendação, além de instar os destinatários a respondê-la de modo 
fundamentado.

Parágrafo único. Havendo resposta fundamentada de não atendimento, ainda que não requisitada, 
impõe-se ao órgão de execução que expediu a Recomendação apreciá-la fundamentadamente.



Art. 47. Na hipótese de não atendimento da Recomendação, de falta de resposta ou de resposta 
considerada inconsistente, o órgão de execução adotará as medidas cabíveis à obtenção do resultado 
pretendido com a expedição da recomendação.

§ 1º No intuito de evitar a judicialização e fornecer ao destinatário todas as informações úteis à formação 
de seu convencimento quanto ao atendimento da Recomendação, poderá o órgão de execução, ao 
expedir a Recomendação, indicar as medidas que entender cabíveis, em tese, no caso de não 
atendimento da Recomendação, desde que incluídas em sua esfera de atribuições.

§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, o órgão de execução não adotará as medidas indicadas antes de 
transcorrido o prazo fixado para resposta, exceto se fato novo determinar a urgência dessa adoção.

§ 3º A efetiva adoção das medidas indicadas na Recomendação como cabíveis, em tese, pressupõe a 
apreciação fundamentada da resposta de que trata o parágrafo único do artigo anterior.

CAPÍTULO VIII

DO ARQUIVAMENTO

Art. 48. O órgão de execução promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do Inquérito Civil ou do 
Procedimento Preparatório quando:

I � se convencer da inexistência de fundamento para a propositura de ação judicial;

II � celebrado Termo de Ajustamento de Conduta, este implicar na ausência circunstancial do interesse de 
agir; ou

III � expedida recomendação, seu cumprimento implicar a ausência do interesse de agir.

Art. 49. A promoção de arquivamento será submetida a exame e à deliberação do Conselho Superior do 
Ministério Público, na forma do seu Regimento Interno.

§ 1º Os autos do Inquérito Civil ou do Procedimento Preparatório deverão ser remetidos ao Conselho 
Superior do Ministério Público no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da comprovação da efetiva 
cientificação dos interessados.

§ 2º A remessa poderá ser realizada apenas via sistema, nos casos em que o procedimento tramite 
integralmente em meio eletrônico, dispensado o encaminhamento da respectiva pasta-arquivo.

§ 3º A cientificação dos interessados será realizada, preferencialmente, por correio eletrônico, com 
comprovação do recebimento.

§ 3º A cientificação dos interessados será realizada, preferencialmente, por meio eletrônico, com 
comprovação do recebimento

§ 4º Havendo indicação nos autos, pelos interessados, de endereço eletrônico para recebimento de 
comunicações, é dispensada a comprovação do recebimento.

§ 5º A cientificação é facultativa no caso de o procedimento ter sido instaurado mediante provocação de 
órgão público, em face de dever de ofício.

§ 5º Desde que haja concordância expressa do interessado, devidamente documentada nos autos do 
procedimento, a cientificação poderá ser realizada por aplicativos de troca de mensagens ou recurso 
tecnológico similar com a comprovação do recebimento, que deverá ocorrer no prazo de até 3 (três) dias 



contados da data do envio

§ 6º No caso de impossibilidade de cientificação por correio eletrônico, esta se dará, preferencialmente, 
na seguinte ordem:

I � por carta, com aviso de recebimento;

II � pessoalmente, por ordem de diligência; ou

III � por edital, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público, segundo o modelo previsto no 
Anexo III deste Ato, quando não localizados os que devem ser cientificados ou no caso de noticiante 
anônimo.

§ 6º No caso do parágrafo anterior, a intimação por meio de aplicativo de troca de mensagens ou recurso 
tecnológico similar deve ser objeto de informação no procedimento em que conste o dia, o horário e o 
número de telefone para o qual se enviou a comunicação, bem como o dia e o horário em que ocorreu a 
confirmação do recebimento da mensagem pelo destinatário, com a juntada da imagem da troca de 
mensagens.

§ 7º A notificação do Governador do Estado, dos membros da Assembleia Legislativa, dos 
Desembargadores e dos Conselheiros do Tribunal de Contas para cientificação acerca do indeferimento 
de instauração de procedimento ou do arquivamento do Inquérito Civil ou Procedimento Preparatório 
prescinde do encaminhamento pelo Procurador-Geral de Justiça, afastando-se a incidência do § 7º do 
artigo 83 da Lei Complementar n. 197/2000.

§ 7º A cientificação é facultativa no caso de o procedimento ter sido instaurado mediante provocação de 
órgão público, em face de dever de ofício

§ 8º No caso de impossibilidade de cientificação por meio eletrônico, esta se dará, preferencialmente, na 
seguinte ordem: 

I - por carta, com aviso de recebimento; 

II - pessoalmente, por ordem de diligência; ou 

III - por edital, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público, segundo o modelo previsto no 
Anexo III deste Ato, quando não localizados os que devem ser cientificados ou no caso de noticiante 
anônimo". (N.R.)

§ 9º A notificação do Governador do Estado, dos membros da Assembleia Legislativa, dos 
Desembargadores e dos Conselheiros do Tribunal de Contas para cientificação acerca do indeferimento 
de instauração de procedimento ou do arquivamento do Inquérito Civil ou Procedimento Preparatório 
prescinde do encaminhamento pelo Procurador-Geral de Justiça, afastando-se a incidência do § 7º do 
artigo 91 da Lei Complementar n. 738/2019

Art. 50. Até a sessão do Conselho Superior do Ministério Público que apreciar a promoção de 
arquivamento, os interessados poderão apresentar razões escritas ou documentos, os quais serão 
juntados aos autos do Inquérito Civil ou do Procedimento Preparatório.

Parágrafo único. As razões ou os documentos mencionados no caput deste artigo poderão ser remetidos, 
diretamente, ao Conselho Superior do Ministério Público ou ao órgão de execução prolator da promoção 



de arquivamento, o qual os enviará, imediatamente, ao Conselho Superior, antecipando a informação por
mensagem eletrônica ao endereço: csmp@mpsc.mp.br.

Art. 51. O Conselho Superior do Ministério Público, deixando de homologar a promoção de arquivamento,
adotará uma das seguintes providências:

I � conversão do julgamento em diligência, com fixação de prazo, para a realização de atos imprescindíveis 
à sua decisão, especificando-os e remetendo o procedimento investigatório ao órgão de execução 
responsável ou, em caso de recusa fundamentada deste, por compreender que já se esgotaram as 
diligências necessárias, ao Procurador-Geral de Justiça para designação de membro do Ministério Público 
que lhe dará cumprimento; ou

II � deliberação pelo prosseguimento do inquérito civil ou do procedimento preparatório, indicando os 
fundamentos da sua decisão, remetendo os autos ao Procurador-Geral de Justiça para designação de 
outro membro do Ministério Público para o seu cumprimento.

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, sendo a atribuição originária do Procurador-Geral de 
Justiça, os autos serão remetidos ao Colégio de Procuradores de Justiça.

§ 2º Na hipótese de não homologação da promoção de arquivamento, a Promotoria de Justiça de origem 
deverá ser informada pelo Conselho Superior do Ministério Público acerca dessa deliberação, assim como
as partes interessadas, que serão cientificadas pelo Promotor de Justiça designado para prosseguir na 
investigação.

Art. 52. Os autos do Inquérito Civil ou do Procedimento Preparatório poderão ser desarquivados diante 
de novas provas ou para investigar fato novo relevante, desde que conexo ao objeto do procedimento.

Parágrafo único. O aditamento do compromisso de ajustamento de conduta e o desarquivamento para a 
investigação de fato novo que não resulte no ajuizamento de ação judicial implicará novo arquivamento 
do Inquérito Civil ou do Procedimento Preparatório e remessa ao órgão competente, na forma do artigo 
56 do presente Ato.

Art. 53. Na hipótese de propositura de ação judicial que contemple apenas parcialmente o objeto do 
procedimento investigatório instaurado, este, naquilo que remanescer, em sendo arquivado, deverá ser 
submetido a exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, na forma do art. 56 deste 
Ato, ou cientificado o interessado da decisão de indeferimento, na forma do § 1º do art. 7º.

Art. 54. Não procedida a remessa no prazo previsto no § 1º do artigo 49 deste Ato, o Conselho Superior do
Ministério Público requisitará, de ofício ou a pedido do Procurador-Geral de Justiça, os autos do Inquérito 
Civil ou do Procedimento Preparatório, para exame e deliberação, comunicando o ocorrido à 
Corregedoria-Geral do Ministério Público.

CAPÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 55. Os procedimentos de que trata este Ato devem adotar capa, quando estiverem tramitando em 
meio físico, e pastas-arquivo, para guarda dos documentos originais digitalizados e juntados àqueles que 
estejam tramitando em meio eletrônico, da cor:

I � branca, para a Notícia de Fato;

II � verde, para o Procedimento Preparatório; e



III � azul, para o Inquérito Civil.

Art. 56. O membro do Ministério Público que tenha promovido o arquivamento não homologado pelo 
Conselho Superior do Ministério Público ou que tenha indeferido a instauração de Inquérito Civil ou de 
Procedimento Preparatório não oficiará nos autos do Inquérito Civil, do Procedimento Preparatório ou da 
ação judicial correspondentes, ressalvada a hipótese do inciso I do artigo 51 do presente Ato.

Art. 57. Quando o órgão de execução que preside o Procedimento Preparatório ou Inquérito Civil concluir 
que a matéria tratada é de atribuição de outro Ministério Público, submeterá a respectiva decisão à 
deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, no prazo de 3 (três) dias úteis.

§ 1º Confirmada a decisão pelo Conselho Superior do Ministério Público, os autos do procedimento serão 
remetidos ao Ministério Público com atribuição para atuar no feito.

§ 2º Deliberando o Conselho Superior do Ministério Público não ser o caso de declinação de atribuição, 
devolverá os autos ao Promotor de Justiça de origem para que prossiga na presidência do procedimento.

§ 3º A remessa prevista no § 1º deste artigo, tratando-se de procedimento que tramite em meio físico, será
realizada diretamente pela Secretaria do Conselho Superior ao Ministério Público com atribuição para o 
caso, noticiando o fato, por correio eletrônico, à Promotoria de Justiça de origem e, diversamente, 
tratando-se de procedimento que tramite em meio eletrônico, ela será realizada pela Promotoria de 
Justiça de origem que, se necessário, fará a impressão do procedimento para envio, juntamente com a 
pasta-arquivo, para o Ministério Público com atribuição para o prosseguimento do caso.

Art. 58. Os procedimentos extrajudiciais recebidos por declínio de atribuição serão registrados em sistema
com a mesma natureza atribuída na origem.

Art. 59. Os órgãos de execução deverão, em 90 (noventa) dias, adequar-se ao presente Ato.

Art. 60. Fica revogado o Ato n. 335/2014/PGJ

Art. 61. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE.

Florianópolis, 11 de junho de 2018.

Sandro José Neis

Procurador-Geral de Justiça

ANEXO I
(Ato n. 0395/2018/PGJ)

EXTRATO DE INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO N. 
COMARCA: 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: ... Promotoria de Justiça (ou) Promotoria de Justiça Única
Data da Instauração: 
Partes: 
Objeto: 
Membro do Ministério Público: 



EXTRATO DE INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL N.
COMARCA: 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: ... Promotoria de Justiça (ou) Promotoria de
Justiça Única
Data da Instauração: 
Partes: 
Objeto: 
Membro do Ministério Público: 

ANEXO II
(Ato n. 0395/2018/PGJ)

EXTRATO DE CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO N. 
COMARCA: 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: ... Promotoria de Justiça (ou) Promotoria de Justiça Única
Data da Conclusão: 
Partes: 
Conclusão: 
Membro do Ministério Público: 

EXTRATO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 
COMARCA: 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: ... Promotoria de Justiça (ou) Promotoria de
Justiça Única
Data da Conclusão: 
Partes: 
Conclusão: 
Membro do Ministério Público:



ANEXO III
(Ato n. 0395/2018/PGJ)

EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO N.
COMARCA: 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: ... Promotoria de Justiça (ou) Promotoria de Justiça Única
PESSOA CIENTIFICADA: 
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo e poderá 
apresentar razões escritas ou documentos ao Conselho Superior do Ministério Público, até a sessão que 
apreciar a promoção de arquivamento. As razões ou os documentos podem ser remetidos ou 
apresentados diretamente ao Conselho Superior do Ministério Público (Conselho Superior do Ministério 
Público, Rua Bocaiúva, 1750, Centro, Florianópolis-SC, 88.015-902), ou ao órgão do Ministério Público 
acima identificado.
EXTRATO DA DECISÃO: 
Membro do Ministério Público: 
Data: 

EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO
INQUÉRITO CIVIL N.
COMARCA: 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: ... Promotoria de Justiça (ou) Promotoria de Justiça Única
PESSOA CIENTIFICADA: 
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo e que poderá 
apresentar razões escritas ou documentos ao Conselho Superior do Ministério Público, até a sessão que 
apreciar a promoção de arquivamento. As razões ou os documentos podem ser remetidos ou 
apresentados diretamente ao Conselho Superior do Ministério Público (Conselho Superior do Ministério 
Público, Rua Bocaiúva, 1750, Centro, Florianópolis-SC, 88.015-902), ou ao órgão do Ministério Público 
acima identificado.
EXTRATO DA DECISÃO: 
Membro do Ministério Público: 



MinistérioMinistério  Público Público 
  do Estado do Estado da  da  

ParaíbaParaíba
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 ESTADO DA PARAÍBA
MINISTÉRIO PÚBLICO

 COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA

 RESOLUÇÃO CPJ Nº 019/2018

Regulamenta, no âmbito do Ministério Público do
Estado da Paraíba, parâmetros procedimentais a
serem  observados  para  a  celebração  do
Compromisso  de  Ajustamento  de  Conduta  e
Acordo  de  Leniência,  envolvendo  as  sanções
cominadas  aos  atos  de  improbidade
administrativa,  definidos  na  Lei  nº  8.429,  de
02.06.1992,  e  aos  atos  praticados  contra  a
Administração  Pública,  definidos  na  Lei  nº
12.846, de 01.08.2013.
 

O EGRÉGIO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Ministério Público da Paraíba, e

Considerando incumbir  ao  Ministério  Público,  segundo  o  art.  127  da
Constituição Federal, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, bem como ser sua função, em consonância com o art.
129, inc. III, da CF, promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do
patrimônio público e social;

Considerando que a Lei 7.347, de 24.07.1985, secundando a Constituição
de 1988, em seu art. 5º, inc. I, legitima o Ministério Público a propor a ação principal e a
ação cautelar, bem como no § 6º do mesmo dispositivo define que os órgãos públicos
legitimados – dentre os quais, naturalmente, o Ministério Público – poderão tomar dos
interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante
cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial;

Considerando que a Lei  nº  12.846,  de  01.08.2013,  que dispõe sobre a
responsabilidade administrativa e civil das pessoas jurídicas pela prática de atos contra a
Administração  Pública,  prevê  expressamente  a  composição,  por  meio  do  instituto  do
acordo de leniência, nas hipóteses em que, uma vez reparado o dano, haja a identificação
dos agentes perpetuadores do ilícito;

* Publicada no DOE-MPPB edição de 28.08.2018.



Considerando que a Lei nº 12.529, de 30.11.2011, que estrutura o Sistema
Brasileiro de Defesa da Concorrência, em seu art. 86, permite a celebração de acordo de
leniência,  com  pessoas  físicas  e  jurídicas  que  forem  autoras  de  infração  à  ordem
econômica,  desde  que  colaborem  efetivamente  com  as  investigações  e  o  processo
administrativo, mediante o atendimento dos requisitos definidos no mencionado diploma
legal;

Considerando que  a  interpretação  constitucional  do  art.  16,  da  Lei  nº
12.846, de 01.08.2013, autoriza o Ministério Público a firmar no bojo do inquérito civil ou
procedimento preparatório composição para o fim de celebrar acordo de leniência com as
pessoas  jurídicas  responsáveis  pela  prática  dos  atos  lesivos  contra  a  Administração
Pública, que colaborem efetivamente com as investigações;

Considerando o  disposto  no  §  2º  do  artigo  22,  da  Resolução  CPJ  nº
04/2013, com a redação dada pela Resolução nº 18/2018, no sentido de ser admissível a
realização de composição, em caráter excepcional, em matérias que envolvam a prática
de atos de improbidade administrativa, definidos na Lei nº 8.429, de 02.06.1992, e atos
praticados contra a Administração Pública, definidos na Lei nº12.846, de 01.08.2013;

Considerando que  a  Emenda  Constitucional  nº  45,  de  30.12.2004,
conhecida como Reforma do Judiciário, acrescentou ao rol dos direitos fundamentais o
princípio  da  celeridade  e  da  razoável  duração  do  processo  (CF,  art.  5.º,  LXXVIII),
indicando, dentre outros, a necessidade de criação de meios alternativos de solução de
conflitos, evitando-se, tanto quanto possível, a propositura de demandas judiciais que,
muitas vezes, tramitam por longos períodos e não atingem o êxito pretendido;

Considerando que o direito à probidade administrativa situa-se dentro do
microssistema de tutela  dos direitos coletivos,  impondo-se, quanto à estruturação dos
mecanismos  para  a  proteção  coletiva  do  referido  direito,  a  aplicação  sistemática  dos
diferentes diplomas que compõem esse microssistema, obedecendo-se os preceitos do
direito fundamental ao justo e apropriado processo e aplicando-se, no que for pertinente,
o diploma base do direito processual para a solução das controvérsias advindas dessa
estruturação;

Considerando que,  no  caso  concreto,  a  análise  do  ato  de  improbidade
administrativa, sob a perspectiva da extensão do dano, da gravidade do fato e do proveito
patrimonial  obtido,  à  luz  dos  princípios  constitucionais  da  proporcionalidade,  da
razoabilidade  e  da  eficiência,  poderá  levar  à  conclusão  da  suficiência  de  eventual
ressarcimento ao erário, cumulado ou não com outras sanções, como resposta do Estado
ao ilícito praticado (STJ. AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 126.660-SC. Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho. J. 04.09.2014);

Considerando que as inovações legislativas trazidas pelo § 4º do art. 36 da
Lei nº 13.140, de 26.06.2015, interpretadas à luz das novas diretrizes estabelecidas pelo
novo Código de Processo Civil (Lei 13.105, de 16.03.2015), levam à conclusão de que, a
despeito do inicialmente previsto no § 1º do art. 17 da Lei nº 8.429/92, o ordenamento
jurídico, em certas situações, autoriza o Ministério Público a celebrar compromisso de
ajustamento  de conduta  em relação às  sanções cominadas aos atos  de improbidade
administrativa, definidos na Lei nº 8.429, de 02.06.1992, e aos atos praticados contra a
Administração Pública, definidos na Lei nº 12.846, de 01.08.2013, de forma tal que se
assegure a probidade na Administração Pública, porém mediante instrumentos dotados
de maior efetividade e adequação às peculiaridades contemporâneas;



Considerando que a  Resolução  CNMP n.º  118,  de  1º  de  dezembro  de
2014, recomendou a implementação geral de mecanismos de autocomposição, tais como
a  negociação,  a  mediação,  a  conciliação,  o  processo  restaurativo  e  as  convenções
processuais, o que foi referendado ainda pela Recomendação CNMP n.º 54, de 28 de
março de 2017, que dispõe sobre a Política Nacional de Fomento à Atuação Resolutiva do
Ministério Público brasileiro;

Considerando que a transação, a suspensão condicional do processo (Lei
n.º 9.099, de 26 de setembro de 1995) e, mais recentemente, a colaboração premiada
(Lei n.º 12.850, de 2 de agosto de 2013), no campo penal, e o acordo de leniência (Lei
n.º12.846,  de  1º  de  agosto  de 2013),  nos campos administrativo  e  civil  das  pessoas
jurídicas,  permitem  afastar  a  incidência  estrita  de  determinados  comandos  legais
penalizadores e sancionatórios em suas respectivas áreas, quando a realização do bem
jurídico protegido for atingida;

Considerando que os princípios e as normas estatuídas pelo Código de
Processo Civil de 2015 incorporaram mecanismos de autocomposição de conflitos, cuja
diretriz eleva os poderes da ação resolutiva, superando-se a forma rígida, tradicional e
única de realização dos direitos por meio da imposição estatal da sentença;

Considerando que a necessidade de efetivação dos direitos e das garantias
fundamentais do Estado brasileiro pós-1988 desenvolve-se com vistas à superação da
tradição demandista de acesso ao Judiciário, para alcançar novas formas de resolução de
conflitos, com acesso eficiente e resolutivo à Justiça;

Considerando que o acordo de ajustamento de conduta proporciona, a um
só tempo, solução mais célere às lesões a direitos transindividuais e eficácia à tutela
coletiva desses interesses, bem como contribui para o descongestionamento do Poder
Judiciário;

Considerando que, nessa mesma linha de raciocínio, a denominada Carta
de Brasília, concebida no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, reconhece
que “se faz necessária uma revisitação da atuação jurisdicional do Ministério Público, de
modo a buscar a proatividade e a resolutividade da Instituição e, ao mesmo tempo, evitar
a propositura de demandas judiciais em relação às quais a resolução extrajudicial é a
mais indicada”, enfatizando-se para tanto que “os mecanismos de atuação extrajudicial
são plurais e não taxativos;

Considerando que o compromisso de ajustamento de conduta e o acordo
de leniência, mediante a observância de critérios legais, reprisados neste ato, além das
vantagens decorrentes da celeridade e da eficiência, possibilitam a obtenção de resultado
similar ou até mesmo àquele que, potencialmente, poderia ser obtido em Juízo;

Considerando que, em qualquer hipótese, preserva-se a indisponibilidade
do interesse público, pois a  modalidade condicionada de composição pressupõem: i) o
compromisso de recomposição do dano patrimonial causado; e, ii) a imposição de uma ou
mais  sanções  cominadas  ao  caso,  quando  a  devolução  dos  valores  recebidos
indevidamente ou o ressarcimento do dano não se mostrarem suficientes à repressão e à
prevenção;



Considerando que o compromisso de ajustamento de conduta submete-se
ao controle do Conselho Superior do Ministério Público, o que decorre da interpretação
analógica do § 1º do art. 9º da Lei nº 7.347, de 24.07.1985; 

Considerando  que a Resolução CNMP n.º 179, de 26 de julho de 2017,
admite  a  possibilidade  do  compromisso  de  ajustamento  de  conduta  nas  hipóteses
configuradoras de improbidade administrativa, sem prejuízo do ressarcimento ao erário e
da aplicação de uma ou de algumas das sanções previstas em lei,  de acordo com a
conduta ou o ato praticado;

RESOLVE:

Do objeto da Resolução

Art. 1º As tratativas prévias e a celebração de compromisso de ajustamento
de  conduta  e  acordo  de  leniência  envolvendo  as  sanções  cominadas  aos  atos  de
improbidade administrativa, definidos na Lei 8.429, de 02.06.1992, e aos atos praticados
contra a Administração Pública, definidos na Lei 12.846, de 01.08.2013, no âmbito do
Ministério Público do Estado do Paraíba, deverão observar os parâmetros procedimentais
e materiais previstos na presente Resolução.

Das hipóteses de composição

Art. 2º  O compromisso ou o acordo regulados por esta resolução, poderá
ser celebrado, tanto na fase extrajudicial, quanto na fase judicial, com as pessoas, físicas
ou jurídicas, investigadas pela prática dos atos de improbidade administrativa, definidos
na  Lei  8.429,  de  02.06.1992,  e  dos  atos  praticados  contra  a  Administração  Pública,
definidos na Lei 12.846, de 01.08.2013, visando:

I – a aplicação célere e proporcional das respectivas sanções, com base nos
princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da eficiência, desde que se mostre
suficiente para sua prevenção e repressão; ou

II – constituir meio de obtenção de provas, em qualquer ato de improbidade
administrativa (Lei 8.429/1992) ou qualquer ato praticado contra a Administração Pública
(Lei 12.846/2013), desde que o beneficiado pela composição colabore efetivamente com
as investigações e o processo, quando for o caso.

§ 1º Caberá ao órgão do Ministério Público com atribuições para celebração
do  compromisso  de  ajustamento  de  conduta  e  acordo  de  leniência  decidir  quanto  à
necessidade,  conveniência  e  oportunidade de reuniões ou audiências  públicas  com a
participação  dos  titulares  dos  direitos,  entidades  que  os  representem  ou  demais
interessados.

§ 2º A celebração do Compromisso de Ajustamento de Conduta ou Acordo
de  Leniência  com  o  Ministério  Público  não  afasta,  necessariamente,  eventual
responsabilidade  administrativa,  civil  ou  penal  pelo  mesmo  fato,  nem  importa,
automaticamente, no reconhecimento de responsabilidade para outros fins que não os



estabelecidos expressamente no termo.

Do compromisso de ajustamento de conduta

Art.  3º  A celebração do compromisso de ajustamento de conduta deverá
observar obrigatoriamente as seguintes condições:

I  -  o compromisso de ter cessado completamente o envolvimento no ato
ilícito;

II – a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do ato
ilícito  indicarem que a solução adotada apresenta-se suficiente para sua prevenção e
repressão;

III – o compromisso de comparecimento perante o Ministério Público ou em
Juízo, às próprias expensas, quando necessário;

IV  – o compromisso de reparar o dano, restituir  totalmente o produto do
enriquecimento  ilícito,  perdimento  dos  bens,  direitos  ou  valores  que  representem
vantagem ou proveito direta ou indiretamente obtidos da infração, quando for o caso;

V – considerada a espécie e a gravidade do ato ilícito praticado, cumulação
das medidas previstas neste artigo com pelo menos uma das condições previstas no art.
5º desta Resolução;

VI  –  o  compromisso  do  cumprimento  das  obrigações  que,  diante  das
circunstâncias  do  caso  concreto,  reputem-se  necessárias  para  assegurar  o
comprometimento da pessoa jurídica em promover alterações em sua governança que
mitiguem o risco  de  ocorrência  de  novos  atos  lesivos  e  o  monitoramento  eficaz  dos
compromissos firmados na composição;

VII  – o estabelecimento de prazo razoável para o cumprimento do quanto
avençado,  observando-se  a  necessidade  de  afastamento  do  risco  da  ocorrência  da
prescrição;

VIII  –  o  estabelecimento  de  multa  cominatória  para  a  hipótese  de
descumprimento das obrigações pactuadas;

IX  –  oferecimento  de  garantias  do  cumprimento  dos  compromissos  de
pagamentos de multa civil, do ressarcimento do dano e da transferência de bens, direitos
e/ou valores, em conformidade com a extensão do pactuado;

X – a manutenção ou a instituição da indisponibilidade de bens suficientes
para garantir o ressarcimento ao erário e eventual multa civil pactuada.

Parágrafo  único.  Os  interessados  serão  informados  dos  requisitos
necessários  para  a  sua  celebração,  assim  como  das  consequências  de  seu
descumprimento,  sendo também cientificados de que a  composição celebrada com o
Ministério  Público  não  impede  a  ação  de  outros  legitimados,  nem  afasta  as
consequências penais decorrentes do mesmo fato, salvo se houver colaboração premiada
nesse sentido, naquela seara.



 
Do acordo de leniência

Art. 4º Os requisitos para a celebração do acordo de leniência, com pessoas
físicas e jurídicas, nas hipóteses em que haja colaboração com as investigações, além
dos requisitos previstos para o compromisso de ajustamento de conduta (art. 3º), são os
seguintes:

I – a admissão quanto à participação nos fatos;

II  - a identificação dos demais envolvidos no ato ilícito, quando houver, e a
obtenção célere de provas que comprovem o ilícito em apuração;

III  –  a  descrição  detalhada  sobre  o  conteúdo  da  cooperação  para  a
apuração do ato lesivo, relacionando, inclusive, os documentos e outros meios de provas
a serem apresentados;

IV - o compromisso de dizer a verdade e não omitir nenhum fato ou dado de
que  tenha  conhecimento,  de  forma  a  cooperar  plena  e  permanentemente  com  as
investigações e com eventual processo judicial, em qualquer esfera de responsabilização,
inclusive a criminal;

V – a delimitação dos fatos e atos abrangidos, sopesando o impacto social
da conduta;

VI  –  as  obrigações  que,  diante  das  circunstâncias  do  caso  concreto,
reputem-se necessárias para assegurar a efetividade da colaboração e o resultado útil do
processo.

Das condições

Art. 5º Tendo como parâmetro a extensão do dano e/ou o grau de censura
da conduta do compromissário, bem como visando assegurar o respeito aos princípios
que norteiam a administração pública e a eficácia do comando da Lei nº 8.429/1992 ou
qualquer ato praticado contra a Administração Pública – Lei 12.846/2013, os acordos de
Ajustamento de Conduta e de Leniência terão uma ou mais das seguintes condições:

I  –  compromisso  de pagamento  de multa  civil,  cujo  valor  avençado não
poderá ultrapassar os limites máximos estabelecidos no artigo 12 da Lei nº 8.429/1992; 

II  –  compromisso  de  não  contratar  com  o  Poder  Público  ou  receber
benefícios  ou  incentivos  fiscais  ou  creditícios,  direta  ou  indiretamente,  ainda  que  por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, por determinado período;

III – renúncia da função pública;

IV – compromisso de reparação de danos morais coletivos;

V  –  renúncia  ao  direito  de  candidatar-se  a  cargos públicos  eletivos,  por
determinado período.



§ 1º A fixação do prazo pertinente à condição de que trata o inciso II deste
artigo  não  poderá  ultrapassar  os  limites  máximos  estabelecidos  no  artigo  12  da  Lei
8.429/1992.

§ 2º Na hipótese de avençada a condição prevista no inciso III deste artigo,
consignar-se-á no respectivo termo cláusula explicitando que o compromissário, de forma
irretratável,  requer  sua  exoneração  da  respectiva  função  pública,  inclusive  ficando
autorizado o Ministério  Público a encaminhar  cópia  do TAC à respectiva  entidade da
administração pública direta ou indireta, para efetivação da condição, caso não apresente
comprovação de sua exoneração, no prazo máximo de 30 dias, a contar da celebração do
acordo de ajustamento de conduta.

§ 3º  A fixação do valor do dano moral coletivo previsto no inciso IV deste
artigo  terá  como  parâmetros,  além  dos  efeitos  advindos  do  ato  de  improbidade
administrativa e do grau de censura da conduta do compromissário, a atenção ao seu
caráter sancionatório e socioeducativo.

§ 4º Sendo avençada a condição de que trata o inciso V deste artigo, cujo
prazo não poderá ultrapassar os limites máximos estabelecidos no artigo 12 da Lei n.º
8.429/1992,  consignar-se-á  no  respectivo  termo  cláusula  explicitando  que  o
compromissário  renuncia  ao  direito  de  concorrer  a  cargo  público  eletivo,  pelo  prazo
avençado,  bem  como  que  a  eficácia  daquela  cláusula  específica  sujeitar-se-á  à
homologação judicial.

§  5º  Cumulativamente  com  uma  ou  mais  das  condições  previstas  nos
incisos I a V, poderão também ser avençadas outras obrigações de fazer ou não fazer que
se revelem pertinentes ao caso e não sejam defesas em lei. 

Art. 6º O Compromisso de Ajustamento de Conduta ou Acordo de Leniência
poderá ser  tomado em qualquer fase da investigação,  nos autos de inquérito  civil  ou
procedimento preparatório,  ou no curso da ação judicial  com as pessoas, físicas e/ou
jurídicas, investigadas pela prática dos atos de improbidade administrativa, definidos na
Lei 8.429, de 02.06.1992, devendo conter obrigações certas, líquidas e exigíveis.

§  1º  Quando  o  compromissário  for  pessoa  física,  o  compromisso  de
ajustamento  de  conduta  poderá  ser  firmado  por  procurador  com  poderes  especiais
outorgados por instrumento de mandato, público ou particular, sendo que neste último
caso com reconhecimento de firma.

§  2º  Quando  o  compromissário  for  pessoa  jurídica,  o  compromisso  de
ajustamento  de  conduta  deverá  ser  firmado  por  quem  tiver  por  lei,  regulamento,
disposição estatutária ou contratual, poderes de representação extrajudicial daquela, ou
por procurador com poderes especiais outorgados pelo representante.

§  3º  Tratando-se  de  empresa  pertencente  a  grupo  econômico,  deverá
assinar o representante legal  da pessoa jurídica controladora à qual  esteja vinculada,
sendo admissível a representação por procurador com poderes especiais outorgados pelo
representante.

§ 4º Na fase de negociação e assinatura do compromisso de ajustamento de
conduta,  poderão os  compromissários  ser  acompanhados  ou representados por  seus
advogados, devendo-se juntar aos autos instrumento de mandato. 



§ 5º  É facultado ao órgão do Ministério  Público  colher  assinatura,  como
testemunhas,  das  pessoas  que  tenham  acompanhado  a  negociação  ou  de  terceiros
interessados.

§ 6º  Poderá  o compromisso de ajustamento  de conduta ser  firmado em
conjunto por órgãos de ramos diversos do Ministério Público ou por este e outros órgãos
públicos legitimados, bem como contar com a participação de associação civil, entes ou
grupos representativos ou terceiros interessados.

§ 7º Se o compromisso tiver sido firmado no âmbito de inquérito civil ou de
procedimento preparatório e esgotar seu objeto, o membro do Ministério Público deverá
arquivar  o  procedimento  e  remetê-lo  para  homologação  do  Conselho  Superior  do
Ministério Público, no prazo e na forma da resolução que versa sobre a tramitação de
procedimentos extrajudiciais.

§  8º  Se  o  compromisso  firmado  não  acarretar  o  arquivamento  do
procedimento, o membro do Ministério Público deverá promover seu desmembramento,
com posterior remessa do novo procedimento ao Conselho Superior do Ministério Público,
no  prazo  e  na  forma  da  resolução  que  versa  sobre  a  tramitação  de  procedimentos
extrajudiciais.
 

§ 9º  O Compromisso de Ajustamento de Conduta ou Acordo de Leniência
tomado na fase judicial será submetido à homologação do respectivo juízo, sem prejuízo
de sua comunicação pelo órgão de execução ao Conselho Superior do Ministério Público,
para fins de registro.

Do procedimento

Art. 7º A iniciativa para a celebração do termo de ajustamento de conduta ou
do  acordo  de  leniência  caberá  ao  Ministério  Público  ou  ao  responsável  pelo  ilícito,
hipótese  em  que  a  proposta  poderá  ser  apresentada  isolada,  por  um  ou  mais
investigados, ou conjuntamente, por todos os envolvidos.

§  1º A pessoa  proponente  declarará  expressamente  que  foi  orientada  a
respeito de seus direitos, garantias e deveres legais,  e de que o não atendimento às
determinações  e  solicitações  do  Ministério  Público  durante  a  etapa  de  negociação
implicará na desistência da proposta.

§ 2º Sempre que possível, a celebração das modalidades condicionadas de
composição será registrada por meios audiovisuais. 

§ 3º O Conselho Superior do Ministério Público, com prioridade sobre os
demais  feitos,  verificará  a  regularidade,  legalidade  e  pertinência  do  ato  jurídico  para
homologação.

§  4º O  acompanhamento  do  cumprimento  das  cláusulas  do  termo  de
ajustamento de conduta ou acordo de leniência firmado em inquérito civil ou procedimento
preparatório dar-se-á em procedimento administrativo, a cargo do órgão de execução que
o  tomou,  na  forma  e  no  prazo  disciplinado  para  tramitação  daquele  procedimento
extrajudicial.



§ 5º O termo de ajustamento de conduta ou o acordo de leniência, após sua
homologação,  deverá constar  do banco de dados do Ministério  Público do Estado da
Paraíba.

Da desistência 

Art.  8º  A qualquer  momento  que  anteceda  a  celebração  do  termo  de
ajustamento de conduta ou do acordo de leniência, a pessoa proponente poderá desistir
da proposta ou o Ministério Público poderá rejeitá-la. Parágrafo único. A desistência da
proposta ou sua rejeição:
 

I – não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investigado; e 

II  –  impedirá  a  utilização  das  provas  fornecidas  pelo  beneficiário
exclusivamente em seu desfavor, exceto quando o Ministério Público tiver acesso a elas
por outros meios.

Do descumprimento

Art. 9º No caso de descumprimento do termo de ajustamento de conduta ou
do acordo de leniência: 

I - a pessoa perderá os benefícios pactuados;

II  -  haverá  o  vencimento  antecipado  das  parcelas  não  pagas  e  serão
executados:

a)  o valor integral da multa, descontando-se as frações eventualmente já
pagas; e

b) os valores pertinentes aos danos e ao enriquecimento ilícito;

III - será instaurado ou retomado o procedimento referente aos atos e fatos
incluídos no acordo, ou ajuizada ou retomada a ação civil pública, conforme o caso, sem
prejuízo  de  utilização  das  informações  prestadas  e  dos  documentos  fornecidos  pelo
responsável pelo descumprimento da composição.

Do cumprimento

Art. 10. Cumpridas as condições estabelecidas, o compromisso ou acordo
será declarado definitivamente adimplido mediante ato do membro do Ministério Público.

Parágrafo  único.  Se  o  compromisso  ou  o  acordo  tiver  sido  firmado  no
âmbito  de  inquérito  civil  ou  procedimento  preparatório,  satisfeitas  todas  as  cláusulas,
deverá  o  membro  do  Ministério  Público  promover  o  arquivamento  do  procedimento
administrativo  de  acompanhamento,  com  comunicação  ao  Conselho  Superior  do
Ministério Público.



Das disposições finais

Art. 11. Nos casos de parcelamento do valor destinado ao ressarcimento do
dano e/ou pagamento da multa civil, a quantidade de parcelas levará em conta o interesse
público, a extensão do prejuízo ao erário e a capacidade financeira do compromissário.

§  1º  O  produto  da  multa  civil  e  os  valores  decorrentes  de  astreintes  e
reparação de dano moral coletivo serão revertidos ao Fundo Especial de Proteção dos
Bens,  Valores e Interesses Difusos da Paraíba (FDD/PB), criado pela Lei  Estadual  nº
8.102, de 14 de novembro de 2006.

§ 2º Os valores decorrentes de ressarcimento ao erário serão revertidos em
favor de ente público lesado. 

Art. 12. Na hipótese de o compromissário, sendo pessoa física, manifestar
interesse também na celebração de acordo de colaboração premiada ou acordo de não-
persecução penal, poderá o órgão de execução suspender o andamento do inquérito civil
ou  do  procedimento  preparatório,  caso  verificada  a  necessidade  da  conclusão  das
tratativas  no  âmbito  criminal,  de  forma  a  evitar  possíveis  incompatibilidades  entre  o
avençado nas esferas cível e criminal. 

Dos registros 

Art.  13.  O  Conselho  Superior  do  Ministério  Público  providenciará  o
encaminhamento  ao  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público  de  cópia  eletrônica  do
inteiro teor do Compromisso de Ajustamento de Conduta ou Acordo de Leniência de que
trata esta Resolução para alimentação do Portal de Direitos Coletivos, conforme disposto
na  Resolução  Conjunta  CNJ  CNMP n.º  2,  de  21  de  junho  de  2011,  que  institui  os
cadastros  nacionais  de  informações  de  ações  coletivas,  inquéritos  e  termos  de
ajustamento de conduta.

Parágrafo  único.  Ressalvadas  situações  excepcionais  devidamente
justificadas, publicação no site do Ministério Público do Estado da Paraíba disponibilizará
acesso ao inteiro teor do Compromisso de Ajustamento de Conduta ou indicará o banco
de dados público em que poderá ser acessado.

Da vigência

Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 

Sala das Sessões do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, em João
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FRANCISCO SERÁPHICO FERRAZ DA NÓBREGA FILHO
Procurador-Geral de Justiça

Presidente do ECPJ



MARIA LURDÉLIA DINIZ DE ALBUQUERQUE MELO 
Procuradora de Justiça

 
 RODRIGO MARQUES DA NÓBREGA

Promotor de Justiça - convocado
 

DORIEL VELOSO GOUVEIA
Procurador de Justiça

JOSÉ RAIMUNDO DE LIMA
Procurador de Justiça

MARCUS VILAR SOUTO MAIOR
Procurador de Justiça

JOSÉ ROSENO NETO
Procurador de Justiça

FRANCISCO SAGRES MACEDO VIEIRA
Procurador de Justiça

NELSON ANTÔNIO CAVALCANTE LEMOS
Procurador de Justiça 

 

JACILENE NICOLAU FAUSTINO GOMES
Procuradora de Justiça

 

MARILENE DE LIMA CAMPOS DE CARVALHO
Procuradora de Justiça

VASTI CLÉA MARINHO DA COSTA LOPES
Procuradora de Justiça



VALBERTO COSME DE LIRA
Procurador de Justiça

HERBERT DOUGLAS TARGINO

Procurador de Justiça

JOACI JUVINO DA COSTA SILVA

Procurador de Justiça



MinistérioMinistério  Público Público 
  do Estado do Estado de  de  

GoiásGoiás
ResoluçãoResolução  CPJ  nºCPJ  nº  

09/201809/2018



 
 

COLÉGIO DE 
PROCURADORES  

DE JUSTIÇA  

  
 

 

 

 

     
 

RESOLUÇÃO N. 09/2018. 

 

DISCIPLINA A TRAMITAÇÃO DOS AUTOS 

EXTRAJUDICIAIS NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS NA ÁREA DOS 

INTERESSES OU DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS, 

INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS E INDIVIDUAIS 

INDISPONÍVEIS, O COMPROMISSO DE 

AJUSTAMENTO DE CONDUTA E A RECOMENDAÇÃO, 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA, no exercício das atribuições 

que lhe são conferidas pelo artigo 18, incisos I e XXIV, da Lei Complementar Estadual nº 25/98;  

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 129, incisos III e VI, da Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO o que dispõem os artigos 25, inciso IV, e 26, inciso I, da Lei nº 

8.625/93, a Lei nº 7.347/85, bem como as Resoluções n. 23/2007, 164/2017, 174/2017, e 179/2017, 

todas do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP; 

 

CONSIDERANDO a padronização taxonômica levada a efeito pelas Tabelas 

Unificadas do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP; 

 

CONSIDERANDO a obrigatoriedade de utilização do sistema eletrônico ATENA 

como instrumento de registro, tramitação, acompanhamento e controle de documentos, autos 

judiciais e extrajudiciais; 

 

RESOLVE editar a presente Resolução, nos seguintes termos:  
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CAPÍTULO I 

DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

 

Art. 1º Este ato normativo disciplina a tramitação dos autos extrajudiciais no âmbito 

do Ministério Público do Estado de Goiás, na área dos interesses ou direitos difusos, coletivos, 

individuais homogêneos e individuais indisponíveis, o compromisso de ajustamento de conduta e 

a recomendação. 

Parágrafo único. Todos os autos extrajudiciais deverão obrigatoriamente observar as 

definições das tabelas unificadas estabelecidas pelo Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

CAPÍTULO II 

DA NOTÍCIA DE FATO 

 

Art. 2º Notícia de fato é qualquer demanda submetida à apreciação dos membros do 

Ministério Público, conforme as atribuições das respectivas áreas de atuação, podendo ser 

formulada presencialmente ou não, entendendo-se como tal aquela obtida com a realização de 

atendimentos, o recebimento de notícias, documentos, representações ou requerimentos dirigidos 

à atividade-fim do Ministério Público. 

 

Art. 3° A Notícia de fato deverá ser registrada no sistema eletrônico ATENA e 

distribuída livre e aleatoriamente entre os órgãos ministeriais com atribuição para apreciá-la. 

§ 1º Ainda que iniciada de ofício ou recebida diretamente por órgão ministerial que 

possua atribuição concorrente, seja por meio de documento ou atendimento pessoal, a notícia de 

fato deverá ser encaminhada para a distribuição prevista no caput. 

§ 2º Na hipótese de a demanda tramitar no Ministério Público por órgão interno 

exclusivamente administrativo, este deverá realizar, desde logo, a sua classificação e registro como 

notícia de fato e, após a devida distribuição, encaminhá-la imediatamente à Procuradoria ou à 

Promotoria de Justiça incumbida da atuação. 

§ 3º Quando o fato noticiado for objeto de autos judiciais ou extrajudiciais, em curso 

ou arquivados, a notícia de fato será distribuída por prevenção. 
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§ 4º Se aquele a quem for encaminhada a notícia de fato entender que a atribuição para 

apreciá-la é de outro órgão do Ministério Público, a ele promoverá a sua imediata remessa, 

independentemente de referendo do Conselho Superior. 

 

Art. 4° A notícia de fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu 

recebimento pelo órgão de execução, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por até 90 

(noventa) dias. 

§ 1º O vencimento da prorrogação do prazo terá como base a data do recebimento da 

notícia de fato pelo órgão de execução, independentemente do dia em que foi proferido o 

correspondente despacho. 

§ 2º No prazo do caput, o membro do Ministério Público poderá colher informações 

preliminares imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento adequado, sendo 

vedada a expedição de requisições. 

§ 3º Em caso de necessidade, o membro do Ministério Público poderá encaminhar a 

notícia a órgão externo com atribuição para apuração inicial dos fatos, requisitando, se for o caso, 

providências e comunicação acerca do resultado das diligências. 

 

Art. 5º. Na hipótese de notícia de fato de natureza criminal, o membro do Ministério 

Público deverá observar as normas específicas do Conselho Nacional do Ministério Público, do 

Colégio de Procuradores de Justiça e da legislação vigente. 

 

Art. 6º. A notícia de fato será arquivada por decisão fundamentada, quando: 

I – o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos 

tutelados pelo Ministério Público; 

II – o fato narrado já foi ou é objeto de investigação ou de ação judicial ou já se 

encontrar solucionado; 

III – a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de 

jurisprudência consolidada ou de orientação do Conselho Superior do Ministério Público; 
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IV – for desprovida de mínimos elementos de prova ou de informação para o início de 

uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la; 

V – for incompreensível. 

 

Art. 7º No caso de arquivamento, o noticiante será cientificado da decisão, da qual 

caberá recurso ao Conselho Superior do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias, já 

acompanhado das respectivas razões. 

§ 1º A cientificação será realizada, preferencialmente, por meio eletrônico, podendo 

também ser efetivada por carta com aviso de recebimento, notificação pessoal ou, na hipótese de 

não localização, por publicação no Diário Oficial do Ministério Público – DOMP. 

§ 2º A cientificação é facultativa no caso de a notícia de fato ter sido encaminhada ao 

Ministério Público em face de dever de ofício. 

 

Art. 8º A petição de interposição de recurso será protocolada na secretaria do órgão 

que promoveu o arquivamento da notícia de fato e juntada aos respectivos autos, que deverão ser 

remetidos ao Conselho Superior do Ministério Público, no prazo de 3 (três) dias, se não houver 

reconsideração. 

 

Art. 9º Após expirado o prazo a que se refere o artigo 7º, sem manifestação do 

noticiante, os autos serão arquivados administrativamente na própria origem, com registro no 

sistema eletrônico ATENA, sem a necessidade de remessa ao Conselho Superior do Ministério 

Público. 

 

Art. 10. O membro do Ministério Público, verificando que o fato requer apuração ou 

acompanhamento, ou vencido o prazo do caput do art. 4º, instaurará o procedimento próprio. 

 

Art. 11. A notícia de fato instruirá a ação ou medida judicial dela decorrente.  
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CAPÍTULO III 

DO INQUÉRITO CIVIL E DE SEU PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO 

 

Seção I 

Da definição 

 

Art. 12. O inquérito civil, de natureza unilateral e facultativa, é procedimento 

investigatório e será instaurado para apurar fato que possa autorizar a defesa dos interesses ou 

direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, nos termos da legislação aplicável, servindo 

para o exercício das atribuições inerentes às funções institucionais do Ministério Público.  

Parágrafo único. O inquérito civil não é condição de procedibilidade para o 

ajuizamento das ações de titularidade do Ministério Público, nem para a realização das demais 

medidas de sua atribuição própria. 

 

Seção II 

Da instauração 

 

Art. 13. O inquérito civil poderá ser instaurado: 

I  –  de ofício; 

II – em decorrência de notícia de fato apresentada por qualquer pessoa ou autoridade, 

desde que forneça, por meio legalmente permitido, informações sobre o fato e seu provável autor, 

bem como a qualificação mínima que permita sua identificação e localização; 

III – por determinação do Conselho Superior do Ministério Público, nas hipóteses 

regimentais. 

Parágrafo único. A notícia de fato anônima não implicará ausência de providências, 

desde que obedecidos aos requisitos constantes no inciso II deste artigo. 

 

Art. 14. A instauração do inquérito civil e a adoção das medidas dele decorrentes 

caberão ao membro do Ministério Público investido da atribuição para a propositura da ação civil 

pública, respeitadas as regras de distribuição, inclusive na hipótese de instauração de ofício, bem 

como a atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça. 
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Parágrafo único. Eventual conflito negativo ou positivo de atribuição será suscitado, 

fundamentadamente, nos próprios autos ou em petição dirigida ao    Procurador-Geral de Justiça, 

que decidirá a questão no prazo de 30 (trinta) dias. 

 

Art. 15. O Procurador-Geral de Justiça poderá delegar, total ou parcialmente, suas 

atribuições originárias a outro membro do Ministério Público. 

 

Art. 16. Se, no curso da investigação, o presidente do inquérito civil concluir que não 

possui atribuição para a propositura da ação civil pública, remeterá os autos ao órgão dela 

investido, mediante despacho fundamentado, comunicando a remessa ao Conselho Superior do 

Ministério Público. 

Parágrafo único. Na hipótese de declinação de atribuição para outro ramo do 

Ministério Público, a decisão deverá ser submetida ao referendo do Conselho Superior do 

Ministério Público, no prazo de 3 (três) dias. 

 

Art. 17. A portaria de instauração do inquérito civil conterá: 

I – o fundamento legal que autoriza a ação do Ministério Público e a descrição do fato 

objeto da investigação; 

II – o nome e a qualificação possível do noticiante, se for o caso; 

III – o nome, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou jurídicas e os 

demais dados de qualificação do investigado; 

IV – a determinação de diligências iniciais, se houver; 

V – a determinação de afixação da portaria no local de costume e de publicação no 

Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público; 

VI – a data, o local da instauração e assinatura do membro do Ministério Público. 

 

 

 

Edição 2228 
Publicação: 30/08/2018

http://www.mpgo.mp.br/portal/domp



 
 

COLÉGIO DE 
PROCURADORES  

DE JUSTIÇA  

  
 

 

 

 

     
 

Art. 18. O membro do Ministério Público, diante da notícia de fato que, em tese, 

constitua lesão aos interesses ou direitos mencionados no artigo 12 desta Resolução, poderá, antes 

de iniciar o inquérito civil, instaurar formalmente procedimento preparatório, visando obter 

elementos para identificação dos investigados ou delimitação do objeto.  

§ 1º A portaria de instauração do procedimento preparatório observará, no que couber, 

o disposto no artigo 17 desta Resolução. 

§ 2º A conversão de procedimento preparatório em inquérito civil será feita mediante 

a confecção de nova portaria, que conterá a identificação dos investigados e o objeto delimitado, 

além dos demais requisitos previstos no artigo 17. 

 

Art. 19. Verificado, no curso do inquérito civil, que a complexidade dos fatos ou a 

amplitude do objeto possa comprometer a eficiência da apuração, o presidente determinará o 

desmembramento da investigação, expedindo as portarias correspondentes. 

 

Art. 20. Se, no curso da investigação, novo fato indicar a necessidade de apuração de 

objeto diverso e não conexo, o membro do Ministério Público extrairá peças para instauração de 

novo inquérito civil, respeitadas as regras de divisão de atribuições. 

 

Art. 21. É permitida a atuação conjunta de distintos órgãos de execução para a 

instauração e condução de inquérito civil, mediante designação específica, quando o fato 

investigado estiver diretamente relacionado com as respectivas atribuições. 

Parágrafo único. O registro e a tramitação do inquérito civil ocorrerão no órgão a que 

primeiro for distribuída a notícia de fato. 

 

Seção III 

Do impedimento e da suspeição 

 

Art. 22. O presidente do inquérito civil declarará, a qualquer tempo, seu impedimento 

ou suspeição. 
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§ 1º Durante a tramitação da investigação, o interessado poderá arguir o impedimento 

ou a suspeição do presidente do inquérito civil. 

§ 2º Para os fins deste artigo, considera-se interessado aquele em face de quem pode 

ser proposta a ação civil pública ou quem requereu a investigação. 

 

Art. 23. A arguição de suspeição ou de impedimento será formalizada em peça própria, 

acompanhada das respectivas razões, e instruída com a prova do fato constitutivo alegado, sob 

pena de não conhecimento. 

 

Art. 24. Recebida, a arguição será autuada em apartado e apensada aos autos 

principais. 

 

Art. 25. O presidente do inquérito civil lançará nos autos da exceção, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestação fundamentada na qual: 

I – recusará a suspeição ou o impedimento, remetendo os autos, em 3 (três) dias, ao 

Conselho Superior do Ministério Público para deliberação, a ser tomada no prazo de até 2 (duas) 

sessões após o recebimento; 

II – concordará com a alegação, com o que ficará, automaticamente, transferida a 

presidência da investigação a seu substituto. 

§ 1º. No caso do inciso I deste artigo, o relator poderá, sendo relevante o fundamento 

da arguição de suspeição ou de impedimento, suspender a tramitação do inquérito civil até o 

pronunciamento do Conselho Superior do Ministério Público, dando ciência ao presidente da 

investigação e ao excipiente. 

§ 2º Ainda que transferida a presidência da investigação, os autos do inquérito civil 

permanecerão tramitando na Promotoria de Justiça de origem. 

 

Art. 26. As normas referentes ao impedimento e suspeição aplicam-se às demais 

classes de autos extrajudiciais tratadas nesta resolução. 
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Seção IV 

Da instrução 

 

Art. 27. A instrução do inquérito civil será conduzida por seu presidente, nos termos 

da lei. 

§ 1º O esclarecimento do fato objeto de investigação será feito por todos os meios 

admitidos pelo ordenamento jurídico, com a juntada das peças em ordem cronológica de 

apresentação, devidamente numeradas em ordem crescente. 

§ 2º Todas as diligências serão formalizadas mediante termo ou auto circunstanciado. 

§ 3º As notificações para comparecimento conterão o número dos autos, o objeto e a 

sua finalidade, devendo ser feitas com antecedência mínima de 24 horas, ressalvadas as hipóteses 

de justificada urgência. 

§ 4º As oitivas serão realizadas pelo presidente e registradas por termo contendo a 

qualificação da pessoa ouvida e a assinatura dos presentes ou, em caso de recusa, de duas 

testemunhas. 

§ 5ª Fica facultado o registro audiovisual da oitiva, desde que previamente informada 

a pessoa ouvida. 

§ 6º Durante a instrução, qualquer pessoa poderá apresentar ao Ministério Público 

documentos ou subsídios para melhor apuração dos fatos. 

§ 7º Para a realização da instrução, o presidente poderá valer-se do apoio 

administrativo e operacional dos demais órgãos do Ministério Público. 

§ 8º O presidente poderá deprecar a outro órgão de execução a realização de diligências 

necessárias para a investigação. 

§ 9º As requisições ou notificações destinadas a instruir inquérito civil que tiverem 

como destinatários o Presidente da República, o Vice-Presidente da República, Governador do 

Estado, Senador, Deputado Federal, Estadual e Distrital, Ministro de Estado, Ministro de Tribunais 

Superiores, Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério 

Público, Conselheiro dos Tribunais de Contas, Desembargador e chefe de missão diplomática de 

caráter permanente serão encaminhadas no prazo de 10 (dez) dias pelo Procurador-Geral de 

Justiça, não cabendo a este valoração do contido no expediente, podendo deixar de remetê-las 
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quando não forem atendidos os requisitos legais ou não empregado o tratamento protocolar devido 

ao destinatário, caso em que será o presidente da investigação comunicado para a necessária 

retificação. 

§ 10 A requisição de informações que objetivar a instrução de inquérito civil deverá 

ser fundamentada e acompanhada de cópia da portaria inaugural dos respectivos autos ou da 

indicação precisa do endereço eletrônico oficial em que ela se encontra disponibilizada. 

§ 11 O defensor constituído nos autos poderá assistir o investigado no curso da 

apuração e em sua oitiva, sob pena de nulidade absoluta, em caso de negativa de acesso, de todos 

os atos subsequentes, podendo, inclusive, no curso da investigação, apresentar razões e quesitos. 

 

Seção V 

Da publicidade 

 

Art. 28. Aplica-se ao inquérito civil o princípio da publicidade dos atos, com exceção 

dos casos em que haja sigilo legal ou em que a publicidade possa acarretar prejuízo às 

investigações, hipóteses em que a decretação do sigilo deverá ser motivada. 

§ 1º Nos requerimentos formulados para a obtenção de certidões ou extração de cópia 

de documentos constantes dos autos de inquérito civil, os interessados deverão fazer constar 

esclarecimentos relativos aos fins e razões do pedido, nos termos da Lei nº 9.051/95. 

§ 2º A publicidade consistirá:  

I – na divulgação oficial, com o exclusivo fim de conhecimento público, mediante 

publicação de extrato no DOMP; 

II – na divulgação no sítio eletrônico do Ministério Público na internet, dela devendo 

constar as portarias de instauração e os extratos dos atos de conclusão; 

III – na expedição de certidão e na extração de cópias, mediante requerimento 

fundamentado e por deferimento do presidente dos autos; 

IV – na prestação de informação oficial ao público em geral, a critério do presidente 

dos autos; 

§ 3º As despesas decorrentes da extração de cópias correrão por conta de quem as 

requereu. 
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§ 4º A restrição à publicidade deverá ser decretada em decisão motivada, para fins de 

interesse público e, conforme o caso, poderá ser limitada a determinadas pessoas, provas, 

documentos, informações, dados, períodos ou fases, cessando quando for extinta a causa que a 

motivou. 

§ 5º No caso do § 4º, o presidente do inquérito civil designará servidor específico para 

secretariar os autos. 

§ 6º Os documentos resguardados por sigilo legal deverão ser autuados em apenso. 

§ 7º O defensor poderá, mesmo sem procuração, examinar autos de investigações 

findas ou em andamento, ainda que conclusos ao seu presidente, podendo copiar peças e tomar 

apontamentos, em meio físico ou digital. 

§ 8º Nos autos sujeitos a sigilo, deverá o advogado apresentar procuração para o 

exercício dos direitos de que trata o § 7º. 

§ 9º O presidente do inquérito civil poderá delimitar, de modo fundamentado, o acesso 

do defensor à identificação do (s) representante (s) e aos elementos de prova relacionados a 

diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de 

comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. 

 

Art. 29. Em cumprimento ao princípio da publicidade das investigações, o membro do 

Ministério Público poderá prestar informações em caráter oficial, inclusive aos meios de 

comunicação social, a respeito das providências adotadas para apuração de fatos em tese ilícitos, 

abstendo-se, contudo, de externar ou antecipar juízo de valor a respeito de apurações ainda não 

concluídas. 

Seção VI 

Dos prazos  

 

Art. 30. O procedimento preparatório deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) 

dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, por decisão fundamentada de seu presidente, em 

caso de motivo justificável. 

Parágrafo único. Vencido este prazo, o membro do Ministério Público promoverá seu 

arquivamento, ajuizará a respectiva ação civil pública ou o converterá em inquérito civil. 
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Art. 31. O inquérito civil deverá ser concluído no prazo de 1 (um) ano, prorrogável 

pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada de seu presidente, 

à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, dando-se ciência ao 

Conselho Superior do Ministério Público. 

Parágrafo único. O vencimento das prorrogações de prazo terá como base a data da 

instauração do inquérito civil, independentemente do dia em que foi proferido o correspondente 

despacho. 

 

Art. 32. A cientificação do Conselho Superior do Ministério Público acerca da 

prorrogação de prazo para a conclusão do inquérito civil será feita por ofício contendo informação 

do número dos autos, da data de sua instauração e das prorrogações anteriores, devendo ser 

acompanhado de cópia do despacho motivado do seu presidente. 

Parágrafo único. Não se convencendo da justificativa apresentada e sendo verificada 

possível prática de infração disciplinar, o Conselho Superior do Ministério Público comunicará o 

fato à Corregedoria Geral do Ministério Público. 

 

Seção VII 

Do arquivamento 

 

Art. 33. O inquérito civil será arquivado: 

I – depois de esgotadas todas as diligências possíveis, o membro do Ministério Público 

se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil pública; 

II – na hipótese de a ação civil pública não abranger todos os fatos investigados, 

referidos na portaria inaugural; 

III – quando celebrado compromisso de ajustamento de conduta. 

§ 1º O arquivamento de que trata o caput deverá abranger cada fato investigado, não 

sendo permitido arquivamento implícito. 
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§ 2º Os autos do inquérito civil, juntamente com a promoção de arquivamento, deverão 

ser remetidos ao Conselho Superior do Ministério Público, no prazo de 3 (três) dias, contado da 

comprovação da efetiva cientificação do noticiante e do investigado. 

§ 3º Quando a ação civil pública não abranger todos os fatos e pessoas investigados no 

inquérito civil, será promovido o arquivamento em relação a eles, em decisão fundamentada, 

adotando-se as providências determinadas no parágrafo anterior, por meio de autos suplementares. 

§ 4º A cientificação será realizada, preferencialmente, por meio eletrônico, podendo 

também ser efetivada por carta com aviso de recebimento, notificação pessoal ou, na hipótese de 

não localização, por publicação no DOMP. 

§ 5º Não ocorrendo a remessa no prazo previsto nos §§ 2º e 3º deste artigo, o Conselho 

Superior do Ministério Público poderá requisitar, de ofício ou a pedido de legítimo interessado, os 

autos do inquérito civil para reexame e deliberação, comunicando o fato à Corregedoria Geral do 

Ministério Público. 

§ 6º Até a apreciação da promoção de arquivamento pelo Conselho Superior do 

Ministério Público, poderão os demais legitimados apresentar razões escritas ou documentos, que 

serão juntados aos autos do inquérito civil. 

§ 7º O Conselho Superior do Ministério Público somente conhecerá da promoção de 

arquivamento nos casos em que o objeto investigado estiver contemplado dentre os interesses ou 

direitos a que se refere o artigo 12 desta Resolução. 

§ 8º Se houver notícia de infração penal, independentemente da remessa dos autos ao 

Conselho Superior do Ministério Público, o presidente do procedimento encaminhará cópia das 

peças pertinentes ao órgão do Ministério Público detentor de tal atribuição. 

§ 9º Deixando o Conselho Superior do Ministério Público de homologar a promoção 

de arquivamento, adotará uma das seguintes providências: 

I – converterá o julgamento em diligência para a realização de atos imprescindíveis à 

sua deliberação, especificando-os; 

II – deliberará pelo prosseguimento da investigação, indicando os fundamentos de fato 

e de direito de sua decisão. 
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§ 10 Nas hipóteses previstas nos incisos do parágrafo anterior, não havendo 

reconsideração por aquele que promoveu o arquivamento, o Conselho Superior remeterá os autos 

ao Procurador-Geral de Justiça para a designação de outro membro do Ministério Público para 

atuação. 

§ 11. Será pública a sessão do Conselho Superior do Ministério Público para apreciação 

das promoções de arquivamento, salvo no caso de haver sido decretado o sigilo. 

 

Art. 34. Os autos do inquérito civil permanecerão tramitando na Promotoria de Justiça 

de origem, ainda que designado outro membro do Ministério Público para neles oficiar. 

 

Art. 35. O inquérito civil, quando definitivamente arquivado, deverá ser mantido na 

sede do órgão de execução pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da homologação da promoção de 

arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público. 

Parágrafo único. Expirado o prazo estabelecido no caput, os autos deverão ser 

encaminhados para o arquivo permanente do Ministério Público, após sua digitalização. 

 

Art. 36. O desarquivamento do inquérito civil, diante do surgimento de novas provas, 

poderá ocorrer no prazo máximo de 6 (seis) meses após o arquivamento. Transcorrido esse lapso, 

deverá ser instaurado novo procedimento, sem prejuízo das provas já colhidas. 

Parágrafo único. Uma vez desarquivado o inquérito civil na hipótese prevista no caput, 

e não sendo o caso de ajuizamento de ação civil pública, deverá haver nova promoção de 

arquivamento e sua remessa ao Conselho Superior do Ministério Público, na forma do artigo 33 

desta Resolução. 

Seção VIII 

Da propositura da ação civil pública 

 

Art. 37. Os autos do inquérito civil instruirão a ação civil pública. 

 

Art. 38. Aplicam-se as disposições deste capítulo, no que couber, ao procedimento 

preparatório. 
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CAPÍTULO IV 

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

 

Art. 39. O procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim 

destinado a: 

I – acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta 

celebrado; 

II – acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições; 

III – apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis. 

Parágrafo único. O procedimento administrativo não poderá ter caráter de investigação 

cível ou criminal de determinada pessoa, em função de um ilícito específico. 

 

Art. 40. O procedimento administrativo será instaurado por portaria sucinta, que 

conterá a delimitação de seu objeto. 

 

Art. 41. Se no curso do procedimento administrativo surgirem fatos que demandem a 

apuração de infração penal ou que se destine à tutela de interesses ou direitos difusos, coletivos ou 

individuais homogêneos, deverá o membro do Ministério Público instaurar o procedimento de 

investigação pertinente ou encaminhar a notícia do fato e os elementos de informação a quem tiver 

atribuição para tanto. 

 

Art. 42. O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo de 1 (um) ano, 

prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada de 

seu presidente, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos. 

Parágrafo único. O vencimento das prorrogações de prazo terá como base a data da 

instauração do procedimento administrativo, independentemente do dia em que foi proferido o 

correspondente despacho. 

 

Art. 43. Cessados os motivos que ensejaram a necessidade do acompanhamento ou 

solucionada extrajudicialmente a questão referente ao direito individual indisponível, o 
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procedimento administrativo será arquivado, mediante decisão fundamentada, que deverá ser 

inserida no sistema eletrônico ATENA. 

 

Art. 44. No caso do inciso I do artigo 39 desta Resolução, a promoção de arquivamento 

do procedimento administrativo será submetida à apreciação do Conselho Superior do Ministério 

Público para homologação, mediante remessa dos autos. 

 

Art. 45. Na hipótese dos incisos II e III do artigo 39 desta Resolução, o procedimento 

administrativo será arquivado na própria Promotoria de Justiça, não havendo necessidade de 

remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público para revisão. 

 

§ 1º. O arquivamento do procedimento administrativo de acompanhamento e 

fiscalização, de forma continuada, de políticas públicas ou instituições deverá ser comunicado ao 

Conselho Superior do Ministério Público. 

 

§ 2º. No caso de procedimento administrativo relativo a direitos individuais 

indisponíveis, o noticiante será cientificado da decisão de arquivamento, da qual caberá recurso 

ao Conselho Superior do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. 

I - A cientificação será realizada, preferencialmente, por meio eletrônico, podendo 

também ser efetivada por carta com aviso de recebimento, notificação pessoal ou, na hipótese de 

não localização, por publicação no DOMP. 

II - A cientificação é facultativa no caso de a notícia de fato ter sido encaminhada ao 

Ministério Público em face de dever de ofício. 

III - A petição de interposição de recurso, já acompanhada das respectivas razões, será 

protocolada na secretaria do órgão que promoveu o arquivamento e juntada aos respectivos autos 

extrajudiciais, que deverão ser remetidos ao Conselho Superior do Ministério Público, no prazo 

de 3 (três) dias, caso não haja reconsideração. 
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IV - Expirado o prazo a que se refere o § 2º do artigo 45, sem manifestação do 

interessado, os autos serão arquivados na própria origem, com registro no sistema eletrônico 

ATENA. 

 

Art. 46. O procedimento administrativo instruirá a ação ou medida judicial dele 

decorrente.  

 

CAPÍTULO V 

DO COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

 

Art. 47. O compromisso de ajustamento de conduta é instrumento de garantia dos 

direitos e interesses difusos e coletivos, individuais homogêneos e outros direitos de cuja defesa 

está incumbido o Ministério Público, com natureza de negócio jurídico que tem por finalidade a 

adequação da conduta às exigências legais e constitucionais, com eficácia de título executivo 

extrajudicial a partir da celebração. 

§ 1º É vedado ao órgão do Ministério Público fazer concessões que impliquem 

renúncia aos direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, cingindo-se a 

negociação à interpretação do direito para o caso concreto, à especificação das obrigações 

adequadas e necessárias, em especial o modo, tempo e lugar de cumprimento, bem como à 

mitigação, à compensação e à indenização dos danos que não puderem ser recuperados. 

§ 2º A celebração do compromisso de ajustamento de conduta não afasta a possível 

responsabilidade administrativa ou penal pelo mesmo fato, nem importa no seu reconhecimento 

para outros fins. 

§ 3º Caberá ao órgão do Ministério Público com atribuição para a celebração do 

compromisso de ajustamento de conduta decidir quanto à necessidade, conveniência e 

oportunidade de reuniões ou audiências públicas com a participação dos titulares dos direitos e 

interesses, entidades que os representem ou demais interessados. 
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Art. 48. No exercício de suas atribuições, poderá o órgão do Ministério Público tomar 

compromisso de ajustamento de conduta para a adoção de medidas provisórias ou definitivas, 

parciais ou totais. 

Parágrafo único. Na hipótese de adoção de medida provisória ou parcial, a investigação 

deverá continuar em relação aos demais fatos, ressalvada situação excepcional ensejadora de 

arquivamento. 

 

Art. 49. O órgão de execução do Ministério Público, no âmbito de suas respectivas 

atribuições, poderá tomar compromisso de ajustamento de conduta para a aplicação célere e eficaz 

das sanções estabelecidas na Lei nº. 8.429/92, de forma fundamentada e de acordo com a conduta 

ou o ato praticado, observados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da eficiência. 

§ 1º O compromisso de ajustamento de conduta somente pode ser celebrado se 

presentes as seguintes condições: 

I – esclarecimento da conduta praticada pelo compromissário; 

II – cessação do envolvimento do compromissário no ato ilícito; 

III – compromisso de ressarcimento integral do dano e de perda de todos os bens ou 

valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, quando for o caso; 

IV – compromisso de pagamento de multa civil, nos limites previstos nos incisos do 

artigo 12 da Lei nº. 8.429/92; 

V – estabelecimento de multa cominatória para a hipótese de descumprimento das 

obrigações pactuadas.  

§ 2º Consideradas a espécie e a gravidade do ato ilícito praticado, o compromisso de 

ajustamento de conduta poderá prever também: 

I – proibição de contratar com o poder público e de receber benefícios ou incentivos 

fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual 

seja sócio majoritário, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades 

públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público; 

II – perda da função pública, mediante comprovação documental da extinção do 

vínculo funcional do servidor com a administração pública; 
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III – reparação de danos morais coletivos, a serem fixados conforme a gravidade e os 

efeitos advindos do ato de improbidade administrativa, bem como a efetividade para inibir a 

ocorrência de novas lesões à coletividade; 

IV – instituição ou manutenção de indisponibilidade de bens suficientes para garantir 

a reparação do erário, a restituição de valores e a multa civil pactuados. 

§ 3º Os valores pactuados poderão ser objeto de parcelamento, observados o interesse 

público e a capacidade financeira do compromissário. 

§ 4º Os valores referentes a ressarcimento ao erário, perda de bens e valores acrescidos 

ilicitamente ao patrimônio e multa civil serão revertidos pelo compromissário à pessoa jurídica 

lesada. 

§ 5º A destinação de valores referentes à multa cominatória e ao dano moral coletivo 

obedecerá ao disposto no artigo 55. 

 

Art. 50. Celebrado ajustamento de conduta que englobe integralmente o objeto do 

procedimento investigatório, deverá o membro do Ministério Público efetivar a correspondente 

promoção de arquivamento, submetendo-a à apreciação do Conselho Superior do Ministério 

Público, no prazo de três dias, contado da efetiva cientificação do compromissário e do noticiante, 

se o caso. 

§ 1º Quando o ajustamento de conduta não abranger todo o objeto investigado, será 

promovido, em decisão fundamentada, o arquivamento em relação ao que foi acordado, enviando-

se, por meio de autos suplementares, cópia do procedimento investigatório ao Conselho Superior 

do Ministério Público, no prazo e na forma estabelecidos no caput. 

§ 2º A promoção de arquivamento decorrente da celebração de termo de ajustamento 

de conduta será acompanhada de certidão comprobatória da instauração de regular procedimento 

administrativo voltado ao acompanhamento do cumprimento das cláusulas do ajuste firmado. 
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Art. 51. O compromisso de ajustamento de conduta será tomado em qualquer fase da 

investigação, nos autos de inquérito civil ou de procedimento preparatório, ou no curso da ação 

judicial, devendo conter obrigações certas, líquidas e exigíveis, salvo peculiaridades do caso 

concreto, e ser assinado pelo órgão do Ministério Público e pelo compromissário. 

§ 1º O termo de compromisso deverá ser elaborado em pelo menos duas vias, 

devidamente assinadas e rubricadas pelo presidente dos autos e pelo compromissário, devendo 

uma das vias instruir procedimento administrativo regularmente instaurado para o 

acompanhamento de fiscalização do cumprimento das obrigações acordadas, juntando-se cópia 

autenticada dos documentos comprobatórios da qualidade e representatividade legal do 

compromissário. 

§ 2º Quando o compromissário for pessoa física, o compromisso de ajustamento de 

conduta poderá ser firmado por procurador com poderes especiais outorgados por instrumento de 

mandato, público ou particular, com firma reconhecida neste último caso. 

§ 3º Quando o compromissário for pessoa jurídica, o compromisso de ajustamento de 

conduta deverá ser firmado pelo detentor de poderes de representação extrajudicial em virtude de 

lei, regulamento, disposição estatutária ou contratual, ou por procurador com poderes 

especialmente outorgados para tal fim. 

§ 4º Tratando-se de empresa pertencente a grupo econômico, deverá assinar o 

representante legal da pessoa jurídica controladora à qual esteja vinculada, sendo admissível 

representação por procurador com poderes especiais outorgados pelo representante. 

§ 5º Na fase de negociação e assinatura do compromisso de ajustamento de conduta, 

os compromissários deverão estar acompanhados ou representados por seus advogados, juntando-

se aos autos instrumento de mandato. 

§ 6º É facultado ao órgão do Ministério Público colher assinatura, como testemunhas, 

de pessoas que acompanharam a negociação ou, ainda, de terceiros interessados. 

§ 7º O compromisso de ajustamento de conduta poderá ser firmado em conjunto por 

órgãos de ramos diversos do Ministério Público ou por este e outros órgãos públicos legitimados, 

bem como contar com a participação de associação civil, entes, grupos representativos ou de 

terceiros interessados. 
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§ 8º Havendo processo judicial em curso, o compromisso de ajustamento de conduta 

deverá ser homologado por sentença, nos termos da lei processual. 

Art. 52. O Conselho Superior do Ministério Público dará publicidade ao extrato do 

compromisso de ajustamento de conduta no DOMP, no prazo máximo de quinze dias, que deverá 

conter: 

I – a indicação do inquérito civil ou procedimento em que foi tomado o compromisso; 

II – a indicação do órgão de execução; 

III – a área de tutela dos direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais 

homogêneos em que foi firmado o compromisso de ajustamento de conduta e sua abrangência 

territorial, quando for o caso; 

IV – a indicação da parte compromissária, de sua inscrição no CPF ou CNPJ e do 

endereço de domicílio ou sede; 

V – o objeto específico do compromisso de ajustamento de conduta; 

VI – a indicação do endereço eletrônico que permita o acesso ao inteiro teor do 

compromisso de ajustamento de conduta ou o local em que seja possível obter cópia impressa 

integral. 

§1º Ressalvadas situações excepcionais devidamente justificadas, a publicação no site 

da Instituição disponibilizará acesso ao inteiro teor do compromisso de ajustamento de conduta ou 

indicará o banco de dados público em que pode ser acessado. 

§2º A disciplina deste artigo não impede a imediata divulgação oficial do compromisso 

de ajustamento de conduta celebrado, nem o fornecimento de cópias aos interessados, 

considerados os critérios de oportunidade, conveniência e efetividade pelo membro do Ministério 

Público que o firmou. 

 

Art. 53. No mesmo prazo mencionado no artigo anterior, o Conselho Superior do 

Ministério Público providenciará o encaminhamento ao Conselho Nacional do Ministério Público 

de cópia eletrônica do inteiro teor do compromisso de ajustamento de conduta para alimentação 

do Portal de Direitos Coletivos, conforme disposto na Resolução Conjunta CNJ/CNMP, nº 02, de 
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21 de junho de 2011, que instituiu os cadastros nacionais de informações de ações coletivas, 

inquéritos e termos de ajustamento de conduta. 

Art. 54. O compromisso de ajustamento de conduta deverá prever multa diária ou 

outras espécies de cominação para o caso de descumprimento das obrigações nos prazos 

assumidos, admitindo-se, em casos excepcionais e devidamente fundamentados, a previsão de que 

tal cominação seja fixada judicialmente, se necessária à execução do compromisso. 

 

Art. 55. As indenizações pecuniárias decorrentes de danos a direitos ou interesses 

difusos e coletivos, quando não for possível a reconstituição específica do bem lesado, e as 

liquidações de multas deverão ser destinadas a fundos federais, estaduais e municipais que tenham 

o mesmo escopo do fundo previsto no art. 13 da Lei nº 7.347/1985. 

§ 1º Nas hipóteses do caput também é admissível a destinação dos recursos para: 

I - projetos de prevenção ou reparação de danos a bens jurídicos da mesma natureza; 

II - apoio a entidades cuja finalidade institucional inclua a proteção aos direitos ou 

interesses difusos; 

III - contas judiciais. 

§ 2º Os recursos poderão ainda receber destinação específica que tenha a mesma 

finalidade dos fundos previstos em lei ou esteja em conformidade com a natureza e a dimensão do 

dano. 

§ 3º Os valores referentes às medidas compensatórias decorrentes de danos 

irreversíveis aos direitos ou interesses difusos deverão ser, preferencialmente, revertidos em 

proveito da região ou pessoas impactadas. 

 

Art. 56. O órgão do Ministério Público que tomou o compromisso de ajustamento de 

conduta deverá fiscalizar o seu efetivo cumprimento, valendo-se, sempre que necessário e 

possível, de apoio técnico especializado. 

Parágrafo único. O compromisso de ajustamento de conduta poderá estabelecer a 

obrigatoriedade de periódica prestação de informações pelo compromissário sobre a execução do 

acordo. 
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Art. 57. As diligências de fiscalização serão formalizadas em procedimento 

administrativo de acompanhamento especificamente instaurado para esse fim. 

 

Art. 58. Descumprido, total ou parcialmente, o compromisso de ajustamento de 

conduta sem justificativa fundamentada do compromissário, o órgão do Ministério Público 

promoverá a sua execução judicial, nos limites da mora ou inadimplência, no prazo máximo de 

sessenta dias. 

Parágrafo único. Entendendo suficiente a justificativa apresentada, o órgão ministerial 

decidirá pela repactuação ou pelo acompanhamento das providências adotadas pelo 

compromissário até o efetivo cumprimento do compromisso de ajustamento de conduta, sem 

prejuízo de possível execução da multa. 

 

Art. 59. O Ministério Público tem legitimidade para executar compromisso de 

ajustamento de conduta firmado por outro órgão público, no caso de sua omissão frente ao 

descumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo da adoção de outras providências de 

natureza civil ou criminal que se mostrarem pertinentes, inclusive em face da inércia do órgão 

público compromitente. 

 

CAPÍTULO VI 

DA RECOMENDAÇÃO 

 

Art. 60. A recomendação é instrumento formal de atuação extrajudicial, sem caráter 

coercitivo, por meio do qual o Ministério Público expõe razões fáticas e jurídicas sobre 

determinada questão, com o objetivo de exortar o destinatário a praticar ou deixar de praticar 

determinados atos para a melhoria dos serviços públicos e de relevância pública ou para que sejam 

respeitados os interesses, direitos e bens defendidos pela instituição, servindo como mecanismo 

de prevenção de responsabilidade ou correção de conduta. 

 

Art. 61. São princípios que norteiam a recomendação, entre outros: 

Edição 2228 
Publicação: 30/08/2018

http://www.mpgo.mp.br/portal/domp



 
 

COLÉGIO DE 
PROCURADORES  

DE JUSTIÇA  

  
 

 

 

 

     
 

I – motivação; 

II – formalidade e solenidade; 

III – celeridade e implementação tempestiva das medidas recomendadas; 

IV – publicidade, moralidade, eficiência, impessoalidade e legalidade; 

V – máxima amplitude do objeto e das medidas recomendadas; 

VI – garantia de acesso à justiça; 

VII – máxima utilidade e efetividade; 

VIII – caráter não-vinculativo das medidas recomendadas; 

IX – caráter preventivo ou corretivo; 

X – resolutividade; 

XI – segurança jurídica; 

XII – ponderação e proporcionalidade nos casos de tensão entre direitos fundamentais. 

 

Art. 62. A recomendação poderá ser expedida, de ofício ou por provocação, nos autos 

de inquérito civil, de procedimento preparatório ou de procedimento administrativo, objetivando 

o respeito e a efetividade dos direitos e interesses que lhe incumba defender e, sendo o caso, a 

edição ou alteração de normas. 

§1º Exceto em caso de impossibilidade devidamente motivada, a expedição de 

recomendação à autoridade pública será precedida de requisição de informações ao órgão 

destinatário a respeito da situação jurídica e do caso concreto. 

§2º Em caso de urgência, a recomendação poderá ser expedida no âmbito de notícia 

de fato, devendo, em seguida, ser providenciada a instauração dos autos extrajudiciais 

mencionados no caput deste artigo. 

 

Art. 63. O instrumento pode ser dirigido, de maneira preventiva ou corretiva, 

preliminar ou definitiva, a qualquer pessoa, física ou jurídica, de direito público ou privado, que 

tenha condições de fazer ou deixar de fazer alguma coisa para salvaguardar interesses, direitos e 

bens, cuja defesa esteja afeta ao Ministério Público. 
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§1º A recomendação será endereçada a quem tem poder, atribuição ou competência 

para a adoção das medidas indicadas ou, ainda, responsabilidade pela reparação ou prevenção do 

dano. 

§2º Quando dentre os destinatários figurar autoridade para a qual a lei estabeleça caber 

ao Procurador-Geral o encaminhamento de correspondência ou notificação, competirá a ele, ou ao 

órgão do Ministério Público a quem tal atribuição tiver sido delegada, encaminhar a recomendação 

expedida pelo promotor ou procurador natural, no prazo de dez dias, sem valoração de seu 

conteúdo, ressalvada a possibilidade de, fundamentadamente, negar encaminhamento à que tiver 

sido expedida por órgão ministerial sem atribuição, que afrontar a lei ou o disposto nesta resolução 

ou, ainda, quando não observar o tratamento protocolar devido ao destinatário. 

 

Art. 64. A recomendação será fundamentada, mediante a exposição dos argumentos 

fáticos e jurídicos justificadores de sua expedição, devendo ser utilizada, preferencialmente, antes 

da propositura de ação judicial. 

 

Art. 65. Não poderá ser expedida recomendação que tiver como destinatária a mesma 

parte e por objeto o mesmo pedido de ação judicial, salvo situações excepcionais justificadas por 

circunstâncias de fato e de direito e pela natureza do bem defendido, devidamente motivadas, e 

desde que não contrarie decisão judicial. 

 

Art. 66. A recomendação estipulará prazo razoável para a adoção das providências 

cabíveis, indicando-as de forma clara e objetiva. 

Parágrafo único. O atendimento da recomendação será apurado nos autos do inquérito 

civil, procedimento preparatório ou administrativo em que foi expedida. 

 

Art. 67. O órgão do Ministério Público poderá requisitar ao destinatário: 

I - a adequada e imediata divulgação da recomendação expedida, incluindo sua 

afixação em local de fácil acesso ao público, caso necessário; 
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II – resposta escrita e fundamentada sobre o atendimento ou não da recomendação, em 

prazo razoável, que deverá ser devidamente apreciada. 

 

Art. 68. Na hipótese de desatendimento à recomendação, de falta de resposta ou de 

resposta considerada inconsistente, o órgão do Ministério Público adotará as medidas cabíveis à 

obtenção do resultado pretendido. 

§1º A recomendação poderá indicar as medidas cabíveis, em tese, para o caso de seu 

desatendimento, desde que incluídas na esfera de atribuições do órgão expedidor. 

§2º Na hipótese do parágrafo anterior, o órgão ministerial não adotará as medidas 

indicadas antes de transcorrido o prazo fixado para resposta, exceto em caso de urgência 

determinada por fato novo. 

§3º A efetiva adoção das medidas indicadas pressupõe a fundamentada apreciação da 

resposta apresentada. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 69.  Todas as classes de autos extrajudiciais disciplinadas nesta Resolução deverão 

ser registradas e ter seus movimentos lançados no sistema eletrônico ATENA. 

§1º Todos os atos praticados nos autos extrajudiciais deverão ser anexados ao sistema 

eletrônico ATENA, em formato não editável, facultando-se a inserção dos demais documentos que 

compõem os autos, de modo a ter sua versão eletrônica armazenada integralmente. 

§2º Após a implantação das condições tecnológicas, a tramitação dos autos 

extrajudiciais passará a ser exclusivamente eletrônica. 

 

Art. 70. Em qualquer fase do inquérito civil ou de seu procedimento preparatório, 

constatada a prática de infração administrativa, os órgãos responsáveis pela apuração deverão ser 

informados a respeito, mediante a remessa de cópias dos documentos pertinentes. 
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Art. 71. A inobservância dos prazos e da disciplina estabelecidos nesta Resolução 

configura infração disciplinar, nos termos legais. 

 

Art. 72. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a 

Resolução n º 011/2014. 
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PROVIMENTO N. 58/2018 - PGJ

Disciplina o Compromisso de Ajustamento de Conduta e a Autocomposição Extrajudicial nas hipóteses

configuradoras de improbidade administrativa.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, FABIANO DALLAZEN, no uso das atribuições que

lhe conferem o artigo 109, inciso I, da Constituição do Estado e o artigo 4.º, § 5.º, da Lei Estadual n. 7.669, de 17 de

junho de 1982 e,

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público, na forma do art. 127 da Constituição Federal, a defesa da

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como é sua função,

conforme o art. 129, inc. III, da Constituição Federal, promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção

do patrimônio público e social;

CONSIDERANDO que a Lei n. 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), em seu artigo 5.º, inciso I, atribui ao Ministério

Público legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar, bem como no § 6.º do mesmo dispositivo

dispõe que os órgãos públicos legitimados - dentre os quais, o Ministério Público - poderão tomar dos interessados

Compromisso de Ajustamento de sua Conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de

título executivo extrajudicial;

CONSIDERANDO o previsto nos artigos 25, inciso IV, e 26, inciso I, da Lei n. 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do

Ministério Público), que dispõem, respectivamente, que incumbe ao Ministério Público promover o inquérito civil e a

ação civil pública, e instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes;

CONSIDERANDO que a Emenda Constitucional n. 45, de 30.12.2004, conhecida como Reforma do Judiciário,

acrescentou ao rol dos direitos fundamentais o principio da celeridade e da razoável duração do processo (CF, art.

5.º, LXXVIII), indicando, dentre outros, a necessidade de criação de meios alternativos de solução de conflitos,

evitando-se, tanto quanto possível, a propositura de demandas judiciais que, muitas vezes, tramitam por longos

períodos e não atingem o êxito pretendido;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal consagrou dois sistemas de acesso à Justiça, sendo um deles o

acesso à Justiça por adjudicação, viabilizado por decisões judiciais liminares ou finais (art. 5.º, XXXV, CF), e o outro

o sistema de acesso à Justiça pela resolução consensual dos conflitos (art. 4.º, inciso VII, CF);

CONSIDERANDO que a Resolução n. 118, de 1.º de dezembro de 2014, do CNMP, recomendou a implementação

geral de mecanismos de autocomposição, tais como a negociação, a mediação, a conciliação, o processo

restaurativo e as convenções processuais, o que foi referendado também pela Recomendação n. 54, de 28 de

março de 2017, do CNMP, que dispõe sobre a Política Nacional de Fomento à Atuação Resolutiva do Ministério

Público Brasileiro;

CONSIDERANDO que a Resolução n. 179, de 26 de julho de 2017, do CNMP, que regulamenta o § 6.º do art. 5.º da

Lei n. 7.347/1985, disciplina, no âmbito do Ministério Público, a tomada do Compromisso de Ajustamento de

Conduta, dispondo, em seu art. 1.º, § 2.º, que “é cabível o Compromisso de Ajustamento de Conduta nas hipóteses

https://www.mprs.mp.br/
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configuradoras de improbidade administrativa, sem prejuízo do ressarcimento ao erário e da aplicação de uma ou

algumas das sanções previstas em lei, de acordo com a conduta ou o ato praticado”;

CONSIDERANDO que o Provimento n. 71, de 07 de dezembro de 2017, estabelece, no art. 34, § 2.º, que “É cabível o

Compromisso de Ajustamento de Conduta nas hipóteses configuradoras de improbidade administrativa, sem

prejuízo do ressarcimento ao erário e da aplicação de uma ou algumas das sanções previstas em lei, de acordo com

a conduta ou ato praticado”;

CONSIDERANDO a necessidade de conferir celeridade e resolutividade aos casos de prática de atos atentatórios ao

patrimônio público e à moralidade administrativa, de modo a possibilitar o ressarcimento dos prejuízos causados ao

erário, o perdimento dos bens ou valores acrescidos ao patrimônio ilicitamente e a aplicação das sanções previstas

no ordenamento jurídico para os atos de improbidade administrativa;

CONSIDERANDO que o § 4.º do art. 36 da Lei Federal n. 13.140/2015 (Lei de Mediação entre Particulares e de

Autocomposição de Conflitos no Âmbito da Administração Pública) autorizou a realização de conciliação em ação

de improbidade administrativa, ao dispor que “nas hipóteses em que a matéria objeto do litígio esteja sendo

discutida em ação de improbidade administrativa ou sobre ela haja decisão do Tribunal de Contas da União, a

conciliação de que trata o caput dependerá da anuência expressa do juiz da causa ou do Ministro Relator”;

CONSIDERANDO que o art. 16 da Lei Federal n. 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), autorizou a celebração de acordo

de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática de atos lesivos à administração pública prevista no

art. 5.º da referida lei, nas hipóteses em que, uma vez reparado o dano, haja a identificação dos agentes

perpetuadores do ilícito;

CONSIDERANDO que o art. 4.º da Lei Federal n. 12.850/2013 (Lei da Organização Criminosa) autoriza a realização

de acordo de colaboração premiada com redução de pena ou perdão judicial entre o Ministério Público e o

investigado/acusado e seu defensor;

CONSIDERANDO que as Leis Federais n. 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), 12.846/2013 (Lei

Anticorrupção), 12.850/2013 (Lei da Organização Criminosa), 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) e as Resoluções

n. 179 e 181 de 2017, do CNMP (dentre outros instrumentos normativos), compõem o microssistema processual de

tutela coletiva da probidade administrativa;

CONSIDERANDO que, uma vez reconhecida por lei a possibilidade de celebração de acordo de colaboração

premiada na esfera penal e de leniência nas áreas cível e administrativa, além de conciliação nos conflitos que

envolvam matérias discutidas em ação de improbidade administrativa, não há que subsistir a vedação absoluta à

utilização de tais acordos nos procedimentos de natureza administrativa e judicial que tratem de atos de

improbidade administrativa, sob pena de desarmonia do sistema legislativo brasileiro;

CONSIDERANDO que o óbice contido no § 1.° do artigo 17 da Lei n. 8.429/1992 foi revogado pela Medida Provisória

n. 703/2015, de 18/12/2015, e que embora tenha a referida MP perdido a vigência em 29/05/2016, não se pode

negar que gerou efeitos concretos, além de deixar clara a necessidade da flexibilização jurídica para a realização de

acordos, transações ou conciliações nos casos de improbidade administrativa;

CONSIDERANDO que a transação e a suspensão condicional do processo (Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995)

permitem afastar a incidência estrita de determinados comandos legais penalizadores e sancionatórios em suas

respectivas áreas, quando a realização do bem jurídico protegido for atingida;

CONSIDERANDO que o Compromisso de Ajustamento de Conduta proporciona, a um só tempo, atuação ministerial

mais célere e resolutiva às lesões a direitos transindividuais e eficácia à tutela coletiva desses interesses, bem

como, reflexamente, contribui para o descongestionamento do Poder Judiciário;



02/04/2019 PROVIMENTO N. 58/2018 - PGJ

https://www.mprs.mp.br/legislacao/provimentos/12953/ 3/8

CONSIDERANDO que os princípios e as normas estatuídas pela Lei n. 13.105/2015 (novo Código de Processo Civil

de 2015) incorporaram mecanismos de autocomposição de conflitos, cuja diretriz eleva os poderes da ação

resolutiva, superando-se a forma rígida, tradicional e única de realização dos direitos por meio da imposição estatal

da sentença;

CONSIDERANDO que o art. 3.º, § 2.º, do novo CPC dispõe que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução

consensual dos conflitos, e no § 3.º, reza que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual

de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público;

CONSIDERANDO que o art. 190 do novo CPC prevê que versando o processo sobre direitos que admitam

autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às

especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou

durante o processo;

CONSIDERANDO que o art. 515, em seu inciso III, do novo CPC, dispõe que a decisão homologatória de

autocomposição extrajudicial de qualquer natureza constitui título executivo judicial;

CONSIDERANDO que a homologação de autocomposição extrajudicial, de qualquer natureza ou valor, é processada

na forma de procedimento de jurisdição voluntária, conforme art. 725, inciso VIII, do novo CPC;

CONSIDERANDO que a denominada Carta de Brasília, concebida no âmbito do Conselho Nacional do Ministério

Público, reconhece que "se faz necessária uma revisitação da atuação jurisdicional do Ministério Público, de modo a

buscar a proatividade e a resolutividade da Instituição e, ao mesmo tempo, evitar a propositura de demandas

judiciais em relação às quais a resolução extrajudicial é a mais indicada";

CONSIDERANDO que o Compromisso de Ajustamento de Conduta, mediante a observância de critérios legais,

reprisados neste ato, além das vantagens decorrentes da celeridade e da eficiência, possibilita a obtenção de

resultado similar ou até mesmo superior àquele que, potencialmente, poderia ser obtido em Juízo;

CONSIDERANDO que, em qualquer hipótese, preserva-se a indisponibilidade do interesse público, pois as aludidas

modalidades condicionadas de composição pressupõem: i) o compromisso de recomposição do dano patrimonial

causado; e, ii) a imposição de uma ou mais sanções cominadas ao caso, quando a devolução dos valores recebidos

indevidamente ou o ressarcimento do dano não se mostrarem suficientes à repressão e à prevenção;

CONSIDERANDO que o Compromisso de Ajustamento de Conduta e a Autocomposição Extrajudicial, na fase pré-

processual, submetem-se ao controle do Conselho Superior do Ministério Público, o que decorre da interpretação

analógica do § 1.º do art. 9.º da Lei n. 7.347, de 24.07.1985;

CONSIDERANDO que o exercício da liberdade de contratar reside em momento anterior à concretização do vínculo,

circunscrevendo-se ao direito dos indivíduos de decidir, desimpedidamente, se e com quem celebrarão o contrato;

CONSIDERANDO que a exoneração a pedido do agente público é ato voluntário, afeto a respectiva disponibilidade

do individuo, capaz de acarretar a resolução do vinculo com a Administração Publica, razão por que, a princípio,

deverá ser acatado, tal como ocorre na esfera privada quando o trabalhador empregado decide desligar-se dos

quadros da sociedade;

CONSIDERANDO que a Portaria n. 0661/2018 designou um Grupo Temático composto por três Procuradores de

Justiça integrantes do Conselho Superior do Ministério Público, três Promotores de Justiça de entrâncias diversas e

membro da Corregedoria para, em colaboração com Promotores de Justiça Assessores e com o Centro de Apoio

Operacional Cível e de Proteção do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa, examinar a aplicação do

Compromisso de Ajustamento de Conduta e da Autocomposição Extrajudicial no âmbito da Improbidade

Administrativa,
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RESOLVE editar o seguinte Provimento:
CAPITULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1.º Os órgãos de execução do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, no âmbito de suas

respectivas atribuições, poderão firmar composição com pessoas físicas e/ou jurídicas, nas hipóteses

configuradoras de improbidade administrativa, sem prejuízo do ressarcimento ao erário e da aplicação de uma ou

de algumas das sanções previstas em lei, de acordo com a conduta ou o ato praticado.

Art. 2.º A composição disciplinada neste Provimento visa à atuação ministerial resolutiva, com aplicação célere e

eficaz de obrigações equivalentes às penalidades estabelecidas na Lei n. 8.429/1992, além da reparação integral do

dano sofrido pelo erário, observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, de forma

suficiente para prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade administrativa.

§ 1.º A celebração da composição com o Ministério Público não afasta, necessariamente, eventual

responsabilidade administrativa ou penal do investigado, pelo mesmo fato, nem importa, automaticamente, no

reconhecimento de responsabilidade para outros fins que não os estabelecidos expressamente no termo.

§ 2.º O termo que formalizar o compromisso deverá conter, pelo menos, sucinta descrição do fato, com a respectiva

tipificação legal.

§ 3.º Havendo elementos suficientes da existência do fato, a composição poderá ser firmada em qualquer fase da

investigação, nos autos de inquérito civil ou procedimento preparatório.

§ 4.º O ente público lesado deverá ser notificado para comparecimento, se for de seu interesse, à audiência onde

será proposto e eventualmente celebrado o Compromisso de Ajustamento de Conduta ou o Termo de

Autocomposição Extrajudicial, podendo firmar o respectivo termo como anuente.

Art. 3.º Constitui pressuposto da composição a demonstração, no caso concreto, da vantajosidade ao interesse

público da adoção de solução consensual em relação ao ajuizamento de ação de responsabilidade por ato de

improbidade administrativa, levando-se em consideração, dentre outros fatores, a possibilidade de duração razoável

do processo e a efetividade das sanções aplicáveis.

Art. 4.º Nos casos em que a conduta ímproba imputada subsumir-se às hipóteses de inelegibilidade, nos termos do

art. 1.º, inciso I, alínea “l”, da Lei Complementar n. 64/1990, não será admitida a composição que afaste os efeitos

dessa lei.
CAPITULO II 

DOS INSTRUMENTOS DE COMPOSIÇÃO

Art. 5.º O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não

persecução cível, mediante tomada de Compromisso de Ajustamento de Conduta ou por intermédio de Termo de

Composição Extrajudicial.

Parágrafo único. Em qualquer caso, a celebração do acordo levará em conta a personalidade do agente, a natureza,

as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do ato de improbidade, bem como as vantagens, para o

interesse público, na rápida solução do caso, realizado juízo de proporcionalidade e razoabilidade com relação às

obrigações a serem impostas na composição, como sucedâneo das respectivas sanções previstas na Lei n.

8.429/92.
CAPÍTULO III 

DO COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

Art. 6.° Na celebração do Compromisso de Ajustamento de Conduta deverão ser observadas as seguintes

condições:

I - cessação do envolvimento do compromissário com o ato ilícito;
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II - compromisso de reparação integral do dano sofrido pelo erário;

III - compromisso de transferência não onerosa, em favor da entidade lesada, da propriedade dos bens, direitos e/ou

valores que representem vantagem ou proveito direto ou indiretamente obtido da infração, quando for o caso;

IV - estabelecimento de multa cominatória para a hipótese de descumprimento das obrigações pactuadas.

§ 1.º Poderá ser exigido, como condição para a celebração do Compromisso de Ajustamento de Conduta, o

oferecimento de garantias do cumprimento dos compromissos de pagamento de multa civil, do ressarcimento do

dano e da transferência de bens, direitos e/ou valores, em conformidade com a extensão do pactuado.

§ 2.º Como cláusula penal, o Compromisso de Ajustamento de Conduta poderá prever, na hipótese de necessidade

de ulterior ajuizamento, pelo Ministério Público, de ações judiciais (de conhecimento e/ou de natureza executiva),

envolvendo a mesma parte, mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar

sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, inclusive no que tange à redistribuição do ônus da

prova e custeio de provas periciais, nos termos dos arts. 190 e 373, §§ 3.º e 4.º, da Lei n. 13.105, de 16 de março de

2015 (novo Código de Processo Civil).

Art. 7.º Tendo como parâmetros a extensão do dano causado, o proveito patrimonial obtido pelo agente, o grau de

censura da conduta do compromissário e/ou as sanções aplicadas em casos semelhantes já julgados pelos

tribunais pátrios, bem como visando assegurar a eficácia dos comandos da Lei n. 8.429/1992 e o respeito aos

princípios que norteiam a administração pública, o Compromisso de Ajustamento de Conduta poderá prever

também uma ou mais das seguintes condições:

I - compromisso de pagamento de multa civil, cujo valor avençado não poderá ultrapassar os limites máximos

estabelecidos no artigo 12 da Lei n. 8.429/1992;

II - compromisso de reparação de danos morais coletivos, cujo parâmetro, além dos efeitos advindos do ato de

improbidade administrativa e do grau de censura da conduta do compromissário, deverá atender ao seu caráter

sancionatório e socioeducativo.

III - renúncia da função pública exercida.

§ 1.º Cumulativamente com uma ou mais das condições previstas nos incisos I a III, poderão também ser

avençadas outras obrigações de fazer ou não fazer que se revelem pertinentes ao caso e não sejam defesas em lei,

desde que sua liquidez não dependa da atuação de terceiros.

§ 2.º No caso da obrigação contida no inciso III, o ente público no qual o compromissário exerce a função deverá

ser notificado previamente para acompanhar a assinatura do Compromisso de Ajustamento de Conduta, devendo a

renúncia da função ser formalizada no compromisso ajustado, assumindo o ente, no mesmo ato, a obrigação de

adotar as providências administrativas relativas à implementação da renúncia, após informado da homologação

pelo Conselho Superior do Ministério Público.

§ 3.º Sendo pactuado parcelamento do valor destinado ao ressarcimento do dano e da multa civil, a quantidade de

parcelas levará em conta o interesse público, a extensão do prejuízo ao erário e a capacidade financeira

devidamente comprovada do interessado, observando-se, no entanto, que o termo final para quitação integral do

valor não poderá exceder o limite de 180 dias antes do implemento do prazo prescricional previsto na Lei n.

8.429/92.
CAPÍTULO IV 

DO TERMO DE AUTOCOMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL

Art. 8.º Nos casos em que a obrigação a ser assumida pelo compromissário depender de terceiros para sua plena

efetividade, considerando que o Compromisso de Ajustamento de Conduta não gera efeitos vinculantes aos órgãos

públicos destinatários que não anuírem formalmente ao instrumento, o compromisso deverá ser formalizado pelo
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Ministério Público por intermédio de Termo de Autocomposição Extrajudicial (art. 515, inc. III, CPC), que deverá ser

encaminhado a juízo, para homologação e constituição de título executivo judicial, em especial nas hipóteses em

que previstas as seguintes condições:

I - compromisso de não contratar com o Poder Público ou receber de órgãos ou entidades públicas e de instituições

financeiras públicas ou controladas pelo poder público, subsídios, subvenções, doações, empréstimos, benefícios

ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja

sócio majoritário, por período que não poderá ultrapassar os limites máximos estabelecidos para a sanção

correspondente, prevista nos incisos do artigo 12 da Lei n. 8.429/1992;

II - compromisso de não assumir cargo/função pública por período que não poderá ultrapassar os limites máximos

estabelecidos para a sanção de suspensão de direitos políticos prevista nos incisos do artigo 12 da Lei n.

8.429/1992;

III – compromisso de não exercer cargo diretivo ou qualquer outra função em instâncias ou órgãos de partido

político nos níveis zonal, municipal, estadual e nacional, especialmente quanto ao gerenciamento direto ou indireto

de recursos oriundos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, por período que não

poderá ultrapassar os limites máximos estabelecidos para a sanção de suspensão de direitos políticos prevista nos

incisos do artigo 12 da Lei n. 8.429/1992.

Art. 9.º Na celebração do Termo de Autocomposição Extrajudicial, deverá ser estabelecida multa cominatória para a

hipótese de descumprimento das obrigações pactuadas.

Parágrafo único. O Termo de Autocomposição Extrajudicial poderá prever, na hipótese de necessidade de ulterior

ajuizamento, pelo Ministério Público, de ações judiciais (de conhecimento e/ou de natureza executiva) envolvendo a

mesma parte, mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus

ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, inclusive no que tange à redistribuição do ônus da prova e custeio

de provas periciais, nos termos dos arts. 190 e 373, §§ 3.º e 4.º, da Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015 (novo

Código de Processo Civil).

Art. 10. Quando do encaminhamento do Termo de Autocomposição Extrajudicial a juízo, para homologação, desde

logo deverá ser requerida a adoção dos procedimentos específicos visando à plena efetividade dos compromissos

ali inseridos, em especial:

I – o fornecimento ao Conselho Nacional de Justiça, por meio eletrônico, das informações necessárias para

cadastramento do feito e inserção dos dados relativos aos impedimentos decorrentes da assunção das obrigações,

com vistas à inscrição no Cadastro nacional de condenados por ato de improbidade administrativa e por ato que

implique inelegibilidade – CNCIAI;

II – no caso do compromisso previsto nos incisos I e II do artigo anterior, comunicação aos entes públicos estadual

e municipal pertinentes.

III – no caso do compromisso previsto no inciso III, comunicação à direção do partido ao qual filiado o

compromissário, nas circunscrições municipal, estadual e nacional, bem como ao Tribunal Regional Eleitoral.

Art. 11. Antes de ser encaminhado à homologação judicial, o Termo de Autocomposição Extrajudicial deverá ser

obrigatoriamente remetido ao Conselho Superior do Ministério Público, no prazo de 3 (três) dias, acompanhado do

respectivo expediente investigatório, para prévia apreciação e homologação.
CAPITULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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Art. 12. A iniciativa para a celebração do Compromisso de Ajustamento de Conduta, bem como do Termo de

Autocomposição Extrajudicial, previstos neste Provimento, caberá exclusivamente ao Ministério Público, nos casos

em que evidenciado interesse público na obtenção de solução consensual do conflito.

Art. 13. Nos casos de pagamento de multa civil, que deverá ser proporcional e adequada à obrigação assumida, o

valor será revertido à pessoa jurídica lesada.

§ 1.° Os valores decorrentes de astreintes e reparação de dano moral coletivo serão revertidos preferencialmente

em favor do Fundo para Reconstituição de Bens Lesados (FRBL-RS) ou de fundos federais, estaduais e/ou

municipais que tenham como escopo específico o enfrentamento à corrupção.

§ 2.° Nas hipóteses do § 1.º deste artigo, poderá ó órgão de execução, excepcional e justificadamente, com a

anuência expressa do compromissário, destinar os referidos recursos a projetos de prevenção a atos de corrupção

ou ao apoio a entidades cuja finalidade institucional inclua a proteção do patrimônio público e da moralidade

administrativa.

§ 3.º A entidade que provocou a atuação do Ministério Público não poderá ser beneficiada com a doação de bens

ou valores obtidos a título de indenização pecuniária, ressalvada a hipótese de se tratar da própria pessoa jurídica

de direito público lesada.

Art. 14. Quando da celebração do Compromisso de Ajustamento de Conduta ou do Termo de Autocomposição

Extrajudicial, o compromissário deverá estar assistido por advogado.

§ 1.º Constituirá cláusula obrigatória do instrumento a referência de que a eficácia do ajuste estará condicionada à

homologação do Conselho Superior do Ministério Público.

§ 2.º Sempre que possível, a celebração das modalidades condicionadas de composição será também registrada

por meios audiovisuais.

Art. 15. Quando o compromisso firmado no âmbito de inquérito civil ou de procedimento preparatório esgotar o

objeto da investigação, o membro do Ministério Público deverá arquivar o procedimento e remetê-lo para

homologação do Conselho Superior do Ministério Público, no prazo e na forma do Provimento n. 71/2017.

Parágrafo único. Se o compromisso firmado não esgotar o objeto da investigação, o membro do Ministério Público

deverá promover o desmembramento do expediente investigatório, arquivando o procedimento original na forma

prevista no caput e prosseguindo a investigação no novo procedimento quanto ao objeto remanescente.

Art. 16. Ressalvadas situações excepcionais devidamente justificadas, publicação no site do Ministério Público do

Estado do Rio Grande do Sul disponibilizará acesso ao inteiro teor do Compromisso de Ajustamento de Conduta e

do Termo de Autocomposição Extrajudicial ou indicará o banco de dados público em que pode ser acessado.

Art. 17. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Porto Alegre, 14 de setembro de 2018.
FABIANO DALLAZEN, 

Procurador-Geral de Justiça.

Registre-se e publique-se.

Júlio César de Melo, 

Promotor de Justiça, 

Chefe de Gabinete. 

DEMP: 17/09/2018. 

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul 
Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 80 
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Conselho Superior do Ministério Público

Resolução CSMP nº 005/2018.

Institui  normas  que  regulamentam  a  instauração  e
tramitação dos procedimentos extrajudiciais na área dos
interesses  ou  direitos  difusos,  coletivos,  individuais
homogêneos e individuais indisponíveis, o compromisso
de  ajustamento  de  conduta,  a  recomendação,  a
audiência  pública  e  a  carta  precatória  no  âmbito  do
Ministério Público do Estado do Tocantins e dá outras
providências.

O  CONSELHO  SUPERIOR  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO,  neste  ato

representado por seu Presidente,  o Procurador-Geral  de Justiça, tendo em

vista deliberação efetivada na sua 196ª Sessão Ordinária, realizada em 13 de

novembro de 2018 e, 

CONSIDERANDO que o Ministério Público tem a incumbência de zelar

pelos direitos sociais e os individuais indisponíveis, nos termos do art. 127 da

Constituição Federal;

CONSIDERANDO o que dispõem os arts. 25, inciso IV e 26, inciso I, da

Lei  nº  8.625/93,  o  art.  60,  inciso  VII,  da  Lei  Complementar  Estadual  nº

51/2008, a Lei nº 7.347/85 e as Resoluções nº 23/2007, 82/2012, 164/2017,

174/2017 e 179/2017 ambas do Conselho Nacional do Ministério Público;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, o Código de Defesa do

Consumidor, a Lei de Ação Civil Pública, a Lei de Improbidade Administrativa,

o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estado do Idoso,  dentre outros

diplomas legais, conferem legitimidade ao Ministério Público para a defesa dos

direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis;

CONSIDERANDO  que as inovações legislativas trazidas pelo § 4º do

art. 36 da Lei 13.140/15, interpretadas à luz das novas diretrizes estabelecidas

pelo  Código  de  Processo  Civil,  levam à  conclusão  de  que,  a  despeito  do

inicialmente  previsto  no  §  1º do  art.  17  da  Lei  8.429/92,  o  ordenamento
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Conselho Superior do Ministério Público

jurídico,  em  certas  situações,  autoriza  o  Ministério  Público  a  celebrar

compromisso  de  ajustamento  de  conduta  nas  hipóteses  configuradoras  de

improbidade  administrativa,  de  forma  tal  que  se  assegure  a  probidade  na

Administração  Pública,  porém  mediante  instrumentos  dotados  de  maior

efetividade e adequação às peculiaridades contemporâneas; 

CONSIDERANDO que, na seara criminal, o instrumento adequado é o

Procedimento  Investigatório  Criminal,  regulamentado  pelas  Resoluções  nº

181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e 001/2013 do Colégio

de Procuradores de Justiça;

CONSIDERANDO  a  padronização  taxonômica  levada  a  efeito  pelas

Tabelas Unificadas do Conselho Nacional do Ministério Público;

CONSIDERANDO  a  obrigatoriedade  de  utilização,  no  âmbito  do

Ministério  Público  do  Estado  do  Tocantins,  do  Procedimento  Eletrônico

Extrajudicial (e-Ext) como veículo de registro, tramitação, acompanhamento e

controle dos procedimentos extrajudiciais;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  uniformização  da  atuação  do

Ministério  Público  do  Estado  do  Tocantins  na  tutela  dos  direitos  difusos,

coletivos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis.

RESOLVE:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A presente Resolução disciplina as normas que regulamentam os

procedimentos  extrajudiciais  na  área  dos  interesses  ou  direitos  difusos,

coletivos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis, o compromisso
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de ajustamento de conduta, a recomendação, a audiência pública e a carta

precatória no âmbito do Ministério Público do Estado do Tocantins.

Parágrafo  único.  Todos  os  procedimentos  extrajudiciais  deverão

obrigatoriamente observar as definições das tabelas unificadas estabelecidas

pelo Conselho Nacional do Ministério Público.

CAPÍTULO II

DA NOTÍCIA DE FATO

Seção I

Disposições gerais

Art.  2º A notícia de fato é qualquer demanda dirigida aos órgãos da

atividade-fim do Ministério Público, submetida à apreciação das Procuradorias

e Promotorias de Justiça, conforme as atribuições das respectivas áreas de

atuação,  podendo  ser  formulada  presencialmente  ou  não,  entendendo-se

como tal  a  realização  de  atendimentos,  bem como a  entrada  de  notícias,

documentos, requerimentos ou representações.

Art. 3° A notícia de fato deverá ser registrada em sistema informatizado

de controle  e distribuída livre e aleatoriamente entre os órgãos ministeriais

com atribuição para apreciá-la.

§ 1º Quando o fato noticiado for objeto de procedimento em curso, a

notícia de fato será distribuída por prevenção.

§ 2º Se aquele a quem for encaminhada a notícia de fato entender que

a atribuição para apreciá-la  é de outro Ministério  Público promoverá a sua

remessa a este.

§  3º  Na  hipótese  do  parágrafo  anterior,  a  remessa  se  dará

independentemente  de  homologação  pelo  Conselho  Superior  do  Ministério
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Público se a ausência de atribuição for manifesta ou, ainda, se estiver fundada

em jurisprudência consolidada ou orientação desse órgão.

Art. 4° A notícia de fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a

contar do seu recebimento, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por até

90 (noventa) dias.

Parágrafo único. No prazo do  caput,  o membro do Ministério Público

poderá colher informações preliminares imprescindíveis para deliberar sobre a

instauração  do  procedimento  próprio,  sendo  vedada  a  expedição  de

requisições.

Seção II

Do arquivamento

Art. 5º A notícia de fato será arquivada quando:

I  –  o  Ministério  Público  não  tiver  legitimidade  para  apreciar  o  fato

narrado;

II  –  o  fato  narrado  não  configurar  lesão  ou  ameaça  de  lesão  aos

interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público;

III  –  o  fato  narrado  já  tiver  sido  objeto  de  investigação  ou  de ação

judicial ou já se encontrar solucionado;

IV – a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante,

nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho Superior

do Ministério Público;

V – for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos

para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para

complementá-la;

VI – for incompreensível.
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Conselho Superior do Ministério Público

§  1º  O  noticiante  será  cientificado  da  decisão  de  arquivamento

preferencialmente por meio eletrônico, cabendo recurso ao Conselho Superior

do Ministério Público no prazo de 10 (dez) dias.

§ 2º A cientificação é facultativa no caso de a notícia de fato ter sido

encaminhada ao Ministério Público em face de dever de ofício.

§ 3º O recurso será protocolado na secretaria do órgão que a arquivou e

juntado à notícia de fato, que deverá ser remetida, no prazo de 3 (três) dias,

ao Conselho Superior do Ministério Público para apreciação, caso não haja

reconsideração.

§ 4º No caso de conhecimento e provimento do recurso, o Conselho

Superior deliberará pelo prosseguimento do feito ou instauração do respectivo

procedimento,  indicando  os  fundamentos  de  sua  decisão  e  adotando  as

providências relativas à designação de outro órgão de execução para atuação.

Art. 6º Não havendo recurso, a notícia de fato será arquivada no órgão

que a apreciou, registrando-se no sistema respectivo, em ordem cronológica,

ficando a documentação à disposição dos órgãos correcionais.

Art. 7º O membro do Ministério Público, verificando que o fato requer

apuração  ou  acompanhamento  ou  vencido  o  prazo  do  caput  do  art.  4º,

instaurará o procedimento próprio.

CAPÍTULO III

DO INQUÉRITO CIVIL

Seção I

Disposições gerais

Art.  8º  O  inquérito  civil,  de  natureza  unilateral  e  facultativa,  será

instaurado para apurar fato  que possa autorizar a tutela dos interesses ou

direitos  difusos,  coletivos  e  individuais  homogêneos  a  cargo  do  Ministério

Resolução CSMP nº 005/2018, de 20 de novembro de 2018.                   5/35

Para verificar a autenticidade, acesse o site do MPE/TO e use a chave: 098dbd46 - ef04d797 - 7a56e841 - 51825a69



Conselho Superior do Ministério Público

Público, nos termos da legislação aplicável, servindo como preparação para o

exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais.

Parágrafo  único.  O  inquérito  civil  não  é  condição  de  procedibilidade

para  o  ajuizamento  das  ações  a  cargo  do  Ministério  Público,  nem para  a

realização das demais medidas de sua atribuição própria.

Art. 9º O inquérito civil poderá ser instaurado:

I – de ofício;

II – em face de requerimento ou representação formulada por qualquer

pessoa ou comunicação de outro órgão do Ministério  Público,  ou qualquer

autoridade,  desde  que  forneça,  por  qualquer  meio  legalmente  permitido,

informações  sobre  o  fato  e  seu  provável  autor,  bem  como  a  qualificação

mínima que permita sua identificação e localização;

III – por designação do Procurador-Geral de Justiça;

IV – por deliberação do Conselho Superior do Ministério Público ou dos

demais órgãos da Administração Superior, nos casos cabíveis.

§ 1º O Órgão de Execução atuará, independentemente de provocação,

em  caso  de  conhecimento,  por  qualquer  forma,  de  fatos  que,  em  tese,

constituam lesão  aos  interesses  ou  direitos  mencionados  no  art.  8º  desta

Resolução, devendo cientificar o membro do Ministério Público que possua

atribuição para tomar as providências respectivas, no caso de não a possuir.

§ 2º No caso do inciso II, em sendo as informações verbais, o membro

do Ministério Público reduzirá a termo as declarações. Da mesma forma, a

falta de formalidade não implica arquivamento da notícia de fato,  salvo se,

desde logo, mostrar-se improcedente, atendendo-se, na hipótese, ao disposto

no art. 5º desta Resolução.
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Conselho Superior do Ministério Público

§ 3º O conhecimento por manifestação anônima não implicará ausência

de  providências,  desde  que  obedecidos  aos  mesmos  requisitos  para  as

representações em geral, constantes no inciso II deste artigo.

Art. 10. Caberá ao membro do Ministério Público investido da atribuição

para propositura da ação civil pública a responsabilidade pela instauração de

inquérito civil.

Parágrafo  único.  Eventual  conflito  negativo  ou  positivo  de  atribuição

será suscitado, fundamentadamente, nos próprios autos ou em petição dirigida

ao órgão com atribuição para dirimi-lo, que decidirá a questão no prazo de

trinta dias.

Art.  11.  O  Procurador-Geral  de  Justiça  poderá  delegar,  total  ou

parcialmente, suas atribuições originárias a membro do Ministério Público.

Seção II

Da instauração

Art.  12.  O  inquérito  civil  será  instaurado  por  portaria,  registrada  em

sistema informatizado de controle, devendo conter, necessariamente:

I – o fundamento legal que autoriza a ação do Ministério Público;

II – o nome e a qualificação possível do noticiante, se for o caso;

III – o nome e a qualificação possível da pessoa jurídica e/ou física a

quem o fato é ou possa ser atribuído;

IV – a descrição e delimitação do fato objeto da investigação;

V – a determinação de afixação da portaria no local de costume e de

publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público;

VI  –  a  determinação  de  comunicação  ao  Conselho  Superior  do

Ministério Público;
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VII – a determinação das diligências iniciais;

VIII – a data e o local da instauração.

§ 1º Se, no curso do inquérito civil, novos fatos indicarem necessidade

de investigação de objeto diverso do que estiver sendo investigado, o membro

do Ministério Público poderá aditar a portaria inicial ou instaurar outro inquérito

civil, respeitadas as normas atinentes à divisão de atribuições.

§ 2º Nas hipóteses de designação pelo Procurador-Geral de Justiça ou

deliberação do Conselho Superior do Ministério Público ou dos demais órgãos

da  Administração  Superior,  o  inquérito  civil  ficará  adstrito  ao  objeto  da

investigação indicado.

Art. 13. O inquérito civil deverá ser concluído no prazo de 1 (um) ano,

prorrogável  por  igual  período,  quantas  vezes  forem necessárias,  mediante

decisão  fundamentada,  à  vista  da  imprescindibilidade  da  realização  ou

conclusão de diligências, comunicando-se o Conselho Superior do Ministério

Público.

Art. 14. Instaurado o inquérito civil, a decisão de declínio de atribuição a

outro  Ministério  Público  deverá  ser  submetida,  no  prazo  de  3  (três)  dias,

contado da cientificação dos interessados, ao referendo do Conselho Superior

do Ministério Público, que a apreciará com prioridade sobre os demais feitos.

Seção III

Da instrução

Art. 15. A instrução do inquérito civil será conduzida por seu presidente,

nos termos da lei.

§  1º  O  membro  do  Ministério  Público  poderá  designar  servidor  do

Ministério Público para secretariar o inquérito civil.
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§ 2º Para o esclarecimento do fato objeto de investigação, deverão ser

colhidas todas as provas permitidas pelo ordenamento jurídico, com a juntada

e anexação das peças em ordem cronológica de apresentação.

§ 3º Todas as diligências serão documentadas mediante termo ou autos

circunstanciado.

§ 4º As declarações e os depoimentos sob compromisso serão tomados

pelo membro do Ministério Público por termo ou meio audiovisual, assinado

pelos presentes ou, em caso de recusa, por duas testemunhas.

§ 5º Qualquer pessoa poderá, durante a tramitação do inquérito civil,

apresentar  ao  Ministério  Público  documentos  ou  subsídios  para  melhor

apuração dos fatos.

§ 6º Os órgãos da Procuradoria-Geral, em suas respectivas atribuições,

prestarão apoio administrativo e operacional  para a realização dos atos do

inquérito civil.

§ 7º O Ministério Público poderá deprecar diretamente a qualquer órgão

de execução a realização de diligências necessárias para a investigação. 

§  8º  Todos  os  ofícios  requisitórios  de  informações  expedidos  no

inquérito  civil  deverão  ser  fundamentados  e  acompanhados  de  cópia  da

portaria que instaurou o procedimento ou da indicação precisa do endereço

eletrônico oficial em que tal peça esteja disponibilizada.

§ 9º Quando o destinatário for o Governador do Estado, membro do

Poder Legislativo Estadual ou Desembargador, caberá ao Procurador-Geral de

Justiça  encaminhar  as  requisições  e  notificações  do  promotor  natural,  no

prazo de dez dias, não cabendo à chefia institucional a valoração do conteúdo

dos documentos, podendo deixar de encaminhar aqueles que não contenham

os requisitos legais ou não empreguem o tratamento protocolar devido
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§ 10º O defensor constituído nos autos poderá assistir  o investigado

durante  a  apuração  de  infrações,  sob  pena  de  nulidade  absoluta  do  seu

depoimento  e,  subsequentemente,  de  todos os  elementos  investigatórios  e

probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo,

inclusive, no curso da respectiva apuração, apresentar razões e quesitos.

Seção IV

Da publicidade

Art. 16. Aplica-se ao inquérito civil o princípio da publicidade dos atos,

com exceção dos casos em que haja sigilo legal ou em que a publicidade

possa acarretar  prejuízo  às  investigações,  casos  em que a  decretação  do

sigilo legal deverá ser motivada.

§  1º  Nos  requerimentos  que  objetivam  a  obtenção  de  certidões  ou

extração de cópia de documentos constantes dos autos de inquérito civil, os

interessados deverão fazer constar esclarecimentos relativos aos fins e razões

do pedido, nos termos da Lei nº 9.051/95. O prazo para atendimento será de

até 15 (quinze) dias, a contar da data do requerimento.

§ 2º A publicidade consistirá:

I – na divulgação oficial, com o exclusivo fim de conhecimento público

mediante publicação de extratos na imprensa oficial;

II  –  na  divulgação  em  meios  eletrônicos,  dela  devendo  constar  as

portarias de instauração e extratos dos atos de conclusão;

III – na expedição de certidão e na extração de cópias sobre os fatos

investigados,  mediante  requerimento  fundamentado  e  por  deferimento  do

presidente do inquérito civil;

IV – na prestação de informações ao público em geral,  a critério do

presidente do inquérito civil.
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§ 3º As despesas decorrentes da extração de cópias correrão por conta

de quem as requereu.

§  4º  A  restrição  à  publicidade  deverá  ser  decretada  em  decisão

motivada,  para  fins  do  interesse  público,  e  poderá  ser,  conforme  o  caso,

limitada a determinadas pessoas,  provas,  informações,  dados,  períodos ou

fases, cessando quando extinta a causa que a motivou.

§ 5º O defensor poderá, mesmo sem procuração, examinar autos de

investigações findas ou em andamento,  ainda que conclusos à autoridade,

podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital.

§ 6º Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração

para o exercício dos direitos de que trata o § 5º.

§  7º  O  presidente  do  inquérito  civil  poderá  delimitar,  de  modo

fundamentado, o acesso do defensor à identificação do(s) representante(s) e

aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não

documentados  nos  autos,  quando  houver  risco  de  comprometimento  da

eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências.

Art. 17. Em cumprimento ao princípio da publicidade das investigações,

o  membro  do  Ministério  Público  poderá  prestar  informações,  inclusive  aos

meios  de  comunicação  social,  a  respeito  das  providências  adotadas  para

apuração  de  fatos  em  tese  ilícitos,  abstendo-se,  contudo,  de  externar  ou

antecipar juízos de valor a respeito de apurações ainda não concluídas.

Seção V

Do arquivamento

Art. 18. O inquérito civil será arquivado:

I – diante da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil

pública, depois de esgotadas todas as possibilidades de diligências;
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II – na hipótese da ação civil pública não abranger todos os fatos ou

pessoas investigados(as);

III – quando celebrado compromisso de ajustamento de conduta.

§  1º  Promovido  o  arquivamento,  os  autos  do  inquérito  civil  serão

remetidos ao Conselho Superior do Ministério Público, no prazo de 03 (três)

dias, contado da comprovação da efetiva cientificação dos interessados, da

publicação na imprensa oficial ou da lavratura de termo de afixação e aviso no

órgão  do  Ministério  Público,  quando  não  localizados  os  que  devem  ser

cientificados, sob pena de falta grave.

§ 2º Quando a ação civil pública não abranger todos os fatos e pessoas

investigadas no inquérito civil e não for caso de continuar a investigação, será

promovido, em decisão fundamentada, o arquivamento em relação a eles(as),

enviando-se cópia dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público, no

prazo de 3 (três) dias, contado da comprovação da efetiva cientificação dos

interessados, sob pena de falta grave.

§ 3º Até a sessão do Conselho Superior do Ministério Público, para que

seja  homologada  ou  rejeitada  a  promoção  de  arquivamento,  poderão  as

pessoas co-legitimadas apresentar razões escritas ou documentos, que serão

juntados aos autos do inquérito civil.

§ 4º Deixando o Conselho Superior do Ministério Público de homologar

a promoção de arquivamento, tomará uma das seguintes providências:

I  –  converterá o julgamento em diligência para a realização de atos

imprescindíveis  à  sua  decisão,  especificando-os  e  remetendo  os  autos  ao

membro do Ministério Público que determinou seu arquivamento, e, no caso

de  recusa  fundamentada,  ao  órgão  competente  para  designar  o  órgão  de

execução que irá atuar;
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II  –  deliberará  pelo  prosseguimento  do  inquérito  civil,  indicando  os

fundamentos de fato e de direito de sua decisão, adotando as providências

relativas à designação, em qualquer hipótese, de outro órgão de execução

para atuação.

§ 5º Removido ou promovido o membro que promoveu o arquivamento

do  inquérito  civil  não  homologado  pelo  Conselho  Superior  do  Ministério

Público, os autos deverão retornar ao membro em exercício na Promotoria de

Justiça de origem, para prosseguimento, em atenção ao princípio do promotor

natural.

§ 6º No caso de rejeição da promoção de arquivamento, os trabalhos de

secretaria  do  inquérito  civil  serão  executados  pelos  servidores  lotados  na

Promotoria  de  Justiça  de  origem,  salvo  se  o  membro  responsável  pela

Promotoria de Justiça designada assim não pretender para melhor impulsionar

e controlar o prazo legal.

§ 7º A sessão do Conselho Superior do Ministério Público será pública,

salvo no caso de haver sido decretado o sigilo.

Art. 19. Não oficiará nos autos do inquérito civil ou da ação civil pública,

o  Promotor  de  Justiça  responsável  pela  promoção  de  arquivamento  não

homologada pelo Conselho Superior do Ministério Público.

Seção VI

Do desarquivamento

Art. 20. Os autos de inquérito civil poderão ser desarquivados, no prazo

máximo de 6 (seis) meses após o arquivamento, diante de novas provas ou

para investigar fato novo relevante.

§ 1º Transcorrido o prazo mencionado no caput, será instaurado novo

procedimento, sem prejuízo das provas já colhidas.
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§ 2º O desarquivamento de inquérito civil para a investigação de fato

novo, não sendo caso de ajuizamento de ação civil  pública, implicará novo

arquivamento e remessa ao Conselho Superior do Ministério Público, na forma

do art. 18 desta Resolução.

CAPÍTULO IV

DO PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO

Art.  21.  O  procedimento  preparatório  é  o  procedimento  formal,  de

natureza  unilateral  e  facultativa,  prévio  ao  inquérito  civil,  que  visa  apurar

elementos  voltados  à  identificação  do  investigado  e  do  objeto,  ou  para

complementar  informações  constantes  na  notícia  de  fato,  passíveis  de

autorizar  a  tutela  dos  interesses  ou  direitos  mencionados  no  art.  8º  desta

Resolução.

§  1º  A  portaria  de  instauração do  procedimento  preparatório  deverá

conter  os  elementos  mínimos  de  identificação  possível  do  noticiante  e  do

autor, bem como a descrição do fato, além das diligências investigatórias.

§ 2º O procedimento preparatório deverá ser concluído no prazo de 90

(noventa dias), prorrogável por igual prazo, uma única vez, em caso de motivo

justificável.

§ 3º Vencido esse prazo, o membro do Ministério Público promoverá

seu arquivamento, ajuizará a respectiva ação civil pública ou o converterá em

inquérito civil.

Art.  22.  Aplica-se  ao  procedimento  preparatório,  no  que  couber,  as

regras  referentes  ao  inquérito  civil,  inclusive  quanto  à  atribuição  para

instauração, obrigatoriedade de portaria inaugural, instrução, processamento,

declínio de atribuição, arquivamento e desarquivamento.

CAPÍTULO V
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DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Art.  23.  O  procedimento  administrativo  é  o  instrumento  próprio  da

atividade-fim destinado a:

I  –  acompanhar  o  cumprimento  das  cláusulas  de  compromisso  de

ajustamento de conduta celebrado;

II – acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou

instituições;

III  –  apurar  fato  que  enseje  a  tutela  de  interesses  individuais

indisponíveis;

IV – embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil.

Parágrafo  único.  O  procedimento  administrativo  não  tem  caráter  de

investigação cível ou criminal de determinada pessoa, em função de um ilícito

específico.

Art.  24.  O  procedimento  administrativo  será  instaurado  por  portaria

sucinta,  com  delimitação  de  seu  objeto,  aplicando-se,  no  que  couber,  o

princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil.

Art. 25. Se no curso do procedimento administrativo surgirem fatos que

demandem apuração criminal ou sejam voltados para a tutela dos interesses

ou  direitos  difusos,  coletivos  ou  individuais  homogêneos,  o  membro  do

Ministério Público deverá instaurar o procedimento de investigação pertinente

ou encaminhar a notícia do fato e os elementos de informação a quem tiver

atribuição.

Art. 26. O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo

de 1 (um) ano, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo período,

desde  que  haja  decisão  fundamentada,  à  vista  da  imprescindibilidade  da

realização de outros atos.
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Art. 27. O procedimento administrativo previsto nos incisos I, II e IV do

art. 23 deverá ser arquivado no próprio órgão de execução, com comunicação

ao Conselho Superior do Ministério Público, sem necessidade de remessa dos

autos para homologação do arquivamento.

Art.  28.  No  caso  de  procedimento  administrativo  relativo  a  direitos

individuais  indisponíveis,  previsto  no  inciso  III  do  art.  23,  o  noticiante  será

cientificado da decisão de arquivamento, da qual caberá recurso ao Conselho

Superior do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias.

§  1º  A  cientificação  será  realizada,  preferencialmente,  por  meio

eletrônico.

§  2º  A  cientificação  é  facultativa  no  caso  de  o  procedimento

administrativo ter sido instaurado em face de dever de ofício.

§ 3º O recurso será protocolado no órgão que arquivou o procedimento

e juntado aos respectivos autos extrajudiciais, que deverão ser remetidos, no

prazo  de  3  (três)  dias,  ao  Conselho  Superior  do  Ministério  Público,  para

apreciação, caso não haja reconsideração.

§ 4º Não havendo recurso, os autos serão arquivados no órgão que a

apreciou, registrando-se no sistema respectivo.

CAPÍTULO VI

DO COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

Seção I

Disposições gerais

Art. 29. O compromisso de ajustamento de conduta é instrumento de

garantia dos direitos e interesses difusos e coletivos, individuais homogêneos

e  outros  direitos  de  cuja  defesa  está  incumbido  o  Ministério  Público,  com

natureza de negócio jurídico que tem por finalidade a adequação da conduta

Resolução CSMP nº 005/2018, de 20 de novembro de 2018.                   16/35

Para verificar a autenticidade, acesse o site do MPE/TO e use a chave: 098dbd46 - ef04d797 - 7a56e841 - 51825a69



Conselho Superior do Ministério Público

às  exigências  legais  e  constitucionais,  com  eficácia  de  título  executivo

extrajudicial a partir da celebração.

§ 1º Não sendo o titular dos direitos concretizados no compromisso de

ajustamento  de  conduta,  não  pode  o  órgão  do  Ministério  Público  fazer

concessões  que  impliquem  renúncia  aos  direitos  ou  interesses  difusos,

coletivos e individuais homogêneos, cingindo-se a negociação à interpretação

do direito para o caso concreto, à especificação das obrigações adequadas e

necessárias, em especial o modo, tempo e lugar de cumprimento, bem como à

mitigação, à compensação e à indenização dos danos que não possam ser

recuperados.

§ 2º É cabível o compromisso de ajustamento de conduta nas hipóteses

configuradoras de improbidade administrativa,  observadas as  hipóteses,  os

requisitos  e  o  procedimento  estabelecidos  na  Seção  II  do  Capítulo  VI  da

presente Resolução.

§ 3º A celebração do compromisso de ajustamento de conduta com o

Ministério Público não afasta, necessariamente, a eventual responsabilidade

administrativa ou penal pelo mesmo fato, nem importa, automaticamente, no

reconhecimento  de  responsabilidade  para  outros  fins  que  não  os

estabelecidos expressamente no compromisso.

§  4º  Caberá  ao  órgão  do  Ministério  Público  com  atribuição  para  a

celebração  do  compromisso  de  ajustamento  de  conduta  decidir  quanto  à

necessidade, conveniência e oportunidade de reuniões ou audiências públicas

com a participação dos titulares dos direitos, entidades que os representem ou

demais interessados.

Art. 30. No exercício de suas atribuições, poderá o órgão do Ministério

Público  tomar  compromisso de ajustamento  de conduta  para  a  adoção de

medidas provisórias ou definitivas, parciais ou totais.
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Parágrafo  único.  Na  hipótese  de  adoção  de  medida  provisória  ou

parcial, a investigação deverá continuar em relação aos demais aspectos da

questão,  ressalvada  situação  excepcional  que  enseje  arquivamento

fundamentado.

Art.  31. O compromisso de ajustamento de conduta será tomado em

qualquer fase da investigação, nos autos de inquérito civil  ou procedimento

preparatório, ou no curso da ação judicial, devendo conter obrigações certas,

líquidas e exigíveis,  salvo peculiaridades do caso concreto,  e  ser  assinado

pelo órgão do Ministério Público e pelo compromissário.

§ 1º  Quando o compromissário for pessoa física,  o compromisso de

ajustamento  de  conduta  poderá  ser  firmado  por  procurador  com  poderes

especiais outorgados por instrumento de mandato, público ou particular, sendo

que neste último caso com reconhecimento de firma.

§ 2º Quando o compromissário for pessoa jurídica, o compromisso de

ajustamento  de  conduta  deverá  ser  firmado  por  quem  tiver  por  lei,

regulamento, disposição estatutária ou contratual, poderes de representação

extrajudicial  daquela,  ou por  procurador  com poderes especiais outorgados

pelo representante.

§ 3º Tratando-se de empresa pertencente a grupo econômico, deverá

assinar o representante legal  da pessoa jurídica controladora à qual  esteja

vinculada,  sendo  admissível  a  representação  por  procurador  com poderes

especiais outorgados pelo representante.

§  4º  Na  fase  de  negociação  e  assinatura  do  compromisso  de

ajustamento de conduta, poderão os compromissários ser acompanhados ou

representados por seus advogados, devendo-se juntar aos autos instrumento

de mandato.
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§ 5º É facultado ao órgão do Ministério Público colher assinatura, como

testemunhas,  das pessoas que tenham acompanhado a negociação ou de

terceiros interessados.

§ 6º Poderá o compromisso de ajustamento de conduta ser firmado em

conjunto por órgãos de ramos diversos do Ministério Público ou por este e

outros órgãos públicos legitimados, bem como contar com a participação de

associação civil, entes ou grupos representativos ou terceiros interessados.

Art. 32. O compromisso de ajustamento de conduta deverá prever multa

diária ou outras espécies de cominação para o caso de descumprimento das

obrigações  nos  prazos  assumidos,  admitindo-se,  em casos  excepcionais  e

devidamente fundamentados, a previsão de que esta cominação seja fixada

judicialmente, se necessária à execução do compromisso.

Parágrafo único. Os recursos provenientes da multa ou outra espécie

de cominação por descumprimento de obrigações assumidas no compromisso

de  ajustamento  de  conduta  poderão  ser  destinados  ao  Fundo  de

Modernização e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Estado

do Tocantins – FUMP, previsto no artigo 261 da Lei Complementar Estadual nº

51/2008.

Art. 33. As indenizações pecuniárias referentes a danos a direitos ou

interesses  difusos  e  coletivos,  quando  não  for  possível  a  reconstituição

específica do bem lesado, e as liquidações de multas deverão ser destinadas

a fundos federais, estaduais e municipais que tenham o mesmo escopo do

fundo previsto no art. 13 da Lei nº 7.347/85.

§ 1º Nas hipóteses do  caput,  também é admissível a destinação dos

referidos recursos a projetos de prevenção ou reparação de danos de bens

jurídicos da mesma natureza, ao apoio a entidades cuja finalidade institucional

inclua a proteção aos direitos ou interesses difusos,  a  depósito  em contas

judiciais ou, ainda, poderão receber destinação específica que tenha a mesma

Resolução CSMP nº 005/2018, de 20 de novembro de 2018.                   19/35

Para verificar a autenticidade, acesse o site do MPE/TO e use a chave: 098dbd46 - ef04d797 - 7a56e841 - 51825a69



Conselho Superior do Ministério Público

finalidade  dos  fundos  previstos  em  lei  ou  esteja  em  conformidade  com  a

natureza e a dimensão do dano.

§ 2º Os valores referentes às medidas compensatórias decorrentes de

danos  irreversíveis  aos  direitos  ou  interesses  difusos  deverão  ser,

preferencialmente, revertidos em proveito da região ou pessoas impactadas.

Art.  34.  O  compromisso  de  ajustamento  de  conduta  deverá  ser

elaborado em duas vias, devidamente assinadas e rubricadas pelo presidente

do  procedimento  e  pelo  compromissário,  devendo  uma  das  vias  instruir

procedimento administrativo regularmente instaurado para o acompanhamento

e fiscalização do cumprimento das obrigações acordadas.

§ 1° Celebrado compromisso de ajustamento de conduta que englobe

integralmente  o  objeto  do  inquérito  civil  ou  do  procedimento  preparatório,

deverá o membro do Ministério Público efetivar a correspondente promoção de

arquivamento, submetendo-a ao Conselho Superior do Ministério Público, no

prazo de 03 (três) dias, contado da efetiva cientificação dos interessados, sob

pena de falta grave.

§ 2º Quando o compromisso de ajustamento de conduta não abranger

todo  o  objeto  investigado,  será  promovido,  em  decisão  fundamentada,  o

arquivamento em relação ao que foi acordado, enviando-se, por meio de autos

suplementares, cópia do procedimento investigatório ao Conselho Superior do

Ministério Público, no prazo e forma estabelecidos no § 1º, sob pena de falta

grave.

§  3º  A  promoção  de  arquivamento  decorrente  da  celebração  de

compromisso  de  ajustamento  de  conduta  será  acompanhada  de  certidão

comprobatória  da  instauração  de  procedimento  administrativo  voltado  ao

acompanhamento e fiscalização do cumprimento das cláusulas e condições do

acordo firmado, devendo ser apreciada pelo Conselho Superior do Ministério

Público com prioridade sobre os demais feitos.
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Art.  35.  Ao  firmar  o  compromisso  de  ajustamento  de  conduta,  título

executivo extrajudicial,  o órgão de execução deverá encaminhar uma via do

termo ao setor de publicações da Instituição e outra ao Conselho Superior, por

meio do sistema E-doc, no prazo de até três dias, contados de sua celebração.

§ 1º. O Conselho Superior disponibilizará no site do Ministério Público,

no prazo de 15 (quinze) dias, o inteiro teor do compromisso de ajustamento de

conduta ou indicará o banco de dados público em que possa ser acessado,

ressalvadas situações excepcionais devidamente justificadas.

§ 2º A disciplina deste artigo não impede outros meios de divulgação do

compromisso de ajustamento de conduta celebrado, nem o fornecimento de

cópias aos interessados, consoante os critérios de oportunidade, conveniência

e efetividade, formulados pelo membro do Ministério Público.

Art. 36. O Conselho Superior do Ministério Público, no prazo de quinze

dias,  providenciará  o  encaminhamento  ao Conselho  Nacional  do  Ministério

Público de cópia eletrônica do inteiro teor do compromisso de ajustamento de

conduta para alimentação do Portal de Direitos Coletivos, conforme disposto

na  Resolução  Conjunta  CNJ/CNMP  nº  02/2011,  que  institui  os  cadastros

nacionais  de  informações  de  ações  coletivas,  inquéritos  e  termos  de

ajustamento de conduta.

Art.  37. O órgão do Ministério Público que tomou o compromisso de

ajustamento  de  conduta  deverá  diligenciar  para  fiscalizar  o  seu  efetivo

cumprimento,  valendo-se,  sempre  que  necessário  e  possível,  de  técnicos

especializados.

Parágrafo  único.  Poderão  ser  previstas  no  próprio  compromisso  de

ajustamento de conduta, obrigações consubstanciadas na periódica prestação

de informações sobre a execução do acordo pelo compromissário.

Art.  38. As diligências de fiscalização mencionadas no artigo anterior

serão providenciadas nos próprios autos em que celebrado o compromisso de
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ajustamento de conduta, quando realizadas antes do respectivo arquivamento,

ou  em  procedimento  administrativo  de  acompanhamento  especificamente

instaurado para tal fim.

Art.  39.  Descumprido  o  compromisso  de  ajustamento  de  conduta,

integral ou parcialmente, deverá o órgão de execução do Ministério Público

com atribuição para fiscalizar o seu cumprimento promover, no prazo máximo

de sessenta dias, ou assim que possível, nos casos de urgência, a execução

judicial do respectivo título executivo extrajudicial com relação às cláusulas em

que se constatar a mora ou inadimplência.

Parágrafo único. O prazo de que trata este artigo poderá ser excedido

se  o  compromissário,  instado  pelo  órgão  do  Ministério  Público,  justificar

satisfatoriamente  o  descumprimento  ou  reafirmar  sua  disposição  para  o

cumprimento, casos em que ficará a critério do órgão ministerial decidir pelo

imediato  ajuizamento  da  execução,  por  sua  repactuação  ou  pelo

acompanhamento  das  providências  adotadas  pelo  compromissário  até  o

efetivo  cumprimento  do  compromisso  de  ajustamento  de  conduta,  sem

prejuízo da possibilidade de execução da multa, quando cabível e necessário.

Art.  40.  O  Ministério  Público  tem  legitimidade  para  executar

compromisso de ajustamento de conduta firmado por outro órgão público, no

caso de sua omissão frente ao descumprimento das obrigações assumidas,

sem prejuízo da adoção de outras providências de natureza civil ou criminal

que se mostrarem pertinentes, inclusive em face da inércia do órgão público

compromitente.

Art.  41.  Comprovado  o  cumprimento  integral  do  compromisso  de

ajustamento  de  conduta,  o  Órgão  de  Execução  deverá  promover  o

arquivamento do procedimento administrativo de acompanhamento, na forma

do art. 27 desta Resolução.

Seção II
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Do compromisso de ajustamento de conduta nas hipóteses

configuradoras de improbidade administrativa

Art.  42.  O  compromisso  de  ajustamento  de  conduta  nas  hipóteses

configuradoras de improbidade administrativa poderá ser celebrado, tanto na

fase extrajudicial, quanto na fase judicial, com as pessoas, físicas ou jurídicas,

investigadas  ou  processadas  pela  prática  dos  atos  de  improbidade

administrativa  definidos  na  Lei  8.429/92,  exclusivamente  nas  seguintes

hipóteses:

I  –  nos  atos  de  improbidade  administrativa  que  possam  ser

considerados como de menor potencial  ofensivo,  ou seja, aqueles em que,

pelas  circunstâncias  do  ato,  não  tenham  causado  abalo  relevante  à

moralidade administrativa local, e que não tenham gerado prejuízo econômico

maior do que 20 (vinte) salários-mínimos, desde que o investigado não tenha

se beneficiado por acordo dessa natureza nos últimos 5 (cinco) anos e se a

culpabilidade, a conduta perante a administração, os motivos e circunstâncias

do fato autorizem e recomendem o compromisso, visando a aplicação célere e

proporcional das sanções previstas na Lei nº 8.429/92; ou

II –  para servir de meio de obtenção de provas, em qualquer ato de

improbidade  administrativa  (Lei  8.429/92),  desde  que  o  beneficiado  pela

composição  colabore  efetivamente  com  as  investigações  e  o  processo,

resultando um ou mais dos seguintes resultados:

a) a  identificação dos demais coautores e partícipes da organização

criminosa e das infrações penais por eles praticadas;

b) a  revelação  da  estrutura  hierárquica  e  da  divisão  de  tarefas  da

organização criminosa ou do grupo de coautores do ato;

c) a prevenção de infrações decorrentes das atividades da organização

ou grupo;
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d) a recuperação total ou parcial, desde que em valor significativo, do

produto ou do proveito das infrações praticadas.

Art.  43.  Os  requisitos  para  a  celebração  do  compromisso  de

ajustamento de conduta, a serem aceitos pelo beneficiado, são os seguintes:

I – o compromissário ter cessado completamente o envolvimento no ato

ilícito;

II – o compromisso de comparecimento perante o Ministério Público ou

em Juízo, às próprias expensas, quando necessário;

III – o compromisso de reparar o dano, restituir totalmente o produto do

enriquecimento  ilícito,  perdimento  dos  bens,  direitos  ou  valores  que

representem vantagem ou proveito direta ou indiretamente obtidos da infração,

conforme o caso;

IV –  considerada  a  espécie  e  a  gravidade  do  ato  ilícito  praticado,

poderão  ser cumuladas com  as medidas  previstas  no  inciso  anterior  as

sanções de pagamento  de multa  civil,  proibição de contratar  com o poder

público ou receber  benefícios  ou incentivos  fiscais  ou creditícios,  direta  ou

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio

majoritário,  subsídios,  subvenções,  doações ou empréstimos  de órgãos  ou

entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo

poder público e renúncia ao direito de se candidatar a cargos eletivos, por

determinado período;

V – o compromisso do cumprimento das obrigações que,  diante das

circunstâncias do caso concreto,  reputem-se necessárias  para  assegurar  o

comprometimento  da  pessoa  jurídica  em  promover  alterações  em  sua

governança que mitiguem o risco de ocorrência de novos atos lesivos e o

monitoramento eficaz dos compromissos firmados na composição;
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VI  –  a  manutenção  ou  a  instituição  da  indisponibilidade  de  bens

suficientes  para  garantir  o  ressarcimento  ao  erário  e  eventual  multa  civil

pactuada, quando necessário;

§  1º Se  necessário,  poderá  ser  estabelecido prazo  razoável  para  o

cumprimento do quanto avençado,  desde que o termo final não redunde em

risco de prescrição, de modo a viabilizar o ajuizamento de ação em caso de

descumprimento.

§ 2º Os interessados serão informados dos requisitos necessários para

a celebração do compromisso de ajustamento de conduta, assim como, em

cláusula expressa, das consequências de seu descumprimento (art. 47 desta

resolução),  sendo  também  cientificados  que  o  acordo  não  afasta  as

consequências administrativas e penais decorrentes do mesmo fato, salvo se

houver  colaboração  premiada  ou  outra  forma  de  composição  penal nesse

sentido, naquela seara.

Art. 44. A iniciativa para a celebração do compromisso de ajustamento

de  conduta  caberá  ao  Ministério  Público  ou  ao  responsável  pelo  ilícito,

hipótese em que a proposta poderá ser apresentada isolada, por um ou mais

investigados, ou conjuntamente, por todos os envolvidos.

§ 1º Antes da celebração do compromisso de ajustamento de conduta,

o membro do Ministério Público responsável pelo procedimento deverá, em

decisão  fundamentada,  expor  as  razões  que  demonstrem que  o  caso  em

apuração  preenche  as  hipóteses  de  cabimento  previstas  no  art.  42  dessa

resolução,  inclusive,  se  for  o  caso,  discorrendo  sobre  a  culpabilidade,  a

conduta do investigado perante a administração, os motivos e circunstâncias

do fato que autorizem e recomendem o compromisso, bem como justificando a

razoabilidade das sanções acordadas no caso concreto.

§ 2º A pessoa proponente declarará expressamente que foi orientada a

respeito  de  seus  direitos,  garantias  e  deveres  legais,  e  de  que  o  não

Resolução CSMP nº 005/2018, de 20 de novembro de 2018.                   25/35

Para verificar a autenticidade, acesse o site do MPE/TO e use a chave: 098dbd46 - ef04d797 - 7a56e841 - 51825a69



Conselho Superior do Ministério Público

atendimento às determinações e solicitações do Ministério Público durante a

etapa de negociação implicará a desistência da proposta.

§ 3º Sempre que possível, a celebração do acordo que vise obtenção

de provas será registrada por meios audiovisuais.

§  4º O beneficiado  deverá  estar  assistido  por  advogado  quando  da

celebração do ato. 

Art. 45. Desde que nas hipóteses (art. 42) e atendidos os requisitos (art.

43) da presente resolução, o compromisso de ajustamento de conduta poderá

ser tomado nas ações de improbidade administrativa em curso, quando será

submetido à homologação judicial, cabendo ao membro do Ministério Público

a comunicação, com remessa de cópia do acordo, ao Conselho Superior do

Ministério Público.

Art.  46.  A  qualquer  momento  que  anteceda  a  assinatura do

compromisso de ajustamento de conduta, a pessoa proponente poderá desistir

da proposta ou o Ministério Público poderá rejeitá-la.

Parágrafo único. A desistência da proposta ou sua rejeição: 

I  –  não  importará  em  reconhecimento  da  prática  do  ato  ilícito

investigado; 

II  –  impedirá  a  utilização  das  provas  fornecidas  pelo  beneficiário

exclusivamente  em seu  desfavor,  exceto  quando  o  Ministério  Público  tiver

acesso a elas por outros meios. 

Art. 47. No caso de descumprimento do compromisso de ajustamento

de conduta firmado:

I – a pessoa perderá os benefícios pactuados;

II – haverá o vencimento antecipado das parcelas não pagas e serão

executados: 
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a)  o  valor  integral  da  multa  civil,  descontando-se  as  frações

eventualmente já pagas;

b) os valores pertinentes aos danos e ao enriquecimento ilícito;

c)  o  valor  da  multa  pelo  descumprimento  do  compromisso  de

ajustamento de conduta,  não inferior  a  duas vezes o valor  do dano,  a  ser

destinada  ao  Fundo  de  Modernização  e  Aperfeiçoamento  Funcional  do

Ministério Público do Estado do Tocantins – FUMP, previsto no artigo 261 da

Lei Complementar Estadual nº 51/2008.

III – será instaurado ou retomado o procedimento referente aos atos e

fatos  incluídos  no  acordo,  ou  ajuizada  ou  retomada  a  ação  civil  pública,

conforme o caso, para imposição de sanções não previstas no termo, sem

prejuízo de utilização das informações prestadas e dos documentos fornecidos

pelo responsável pelo descumprimento da composição.

CAPÍTULO VII

DA RECOMENDAÇÃO

Art.  48.  A  recomendação  é  instrumento  de  atuação  extrajudicial  do

Ministério Público por intermédio do qual este expõe, em ato formal, razões

fáticas e jurídicas sobre determinada questão, com o objetivo de persuadir o

destinatário a praticar ou deixar de praticar determinados atos em benefício da

melhoria  dos serviços públicos e de relevância pública ou do respeito  aos

interesses, direitos e bens defendidos pela instituição, atuando, assim, como

instrumento de prevenção de responsabilidades ou correção de condutas.

Parágrafo único.  Por  depender do convencimento  decorrente de sua

fundamentação para  ser  atendida  e,  assim,  alcançar  sua plena eficácia,  a

recomendação não tem caráter coercitivo.

Art.  49.  A  recomendação  rege-se,  entre  outros,  pelos  seguintes

princípios:
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I – motivação;

II – formalidade e solenidade;

III  –  celeridade  e  implementação  tempestiva  das  medidas

recomendadas;

IV – publicidade, moralidade, eficiência, impessoalidade e legalidade;

V – máxima amplitude do objeto e das medidas recomendadas;

VI – garantia de acesso à justiça;

VII – máxima utilidade e efetividade;

VIII – caráter não-vinculativo das medidas recomendadas;

IX – caráter preventivo ou corretivo;

X – resolutividade;

XI – segurança jurídica;

XII – a ponderação e a proporcionalidade nos casos de tensão entre

direitos fundamentais.

Art.  50.  O Ministério Público, de ofício ou mediante provocação,  nos

autos  de  inquérito  civil,  de  procedimento  administrativo  ou  procedimento

preparatório,  poderá  expedir  recomendação  objetivando  o  respeito  e  a

efetividade dos direitos e interesses que lhe incumba defender  e,  sendo o

caso, a edição ou alteração de normas.

§  1º  Preliminarmente  à  expedição  da  recomendação  à  autoridade

pública, serão requisitadas informações ao órgão destinatário sobre a situação

jurídica e o caso concreto a ela afetos, exceto em caso de impossibilidade

devidamente motivada.
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§ 2º Em casos que reclamam urgência, o Ministério Público poderá, de

ofício, expedir recomendação, procedendo, posteriormente, à instauração do

respectivo procedimento.

Art. 51. A recomendação pode ser dirigida, de maneira preventiva ou

corretiva,  preliminar  ou  definitiva,  a  qualquer  pessoa,  física  ou  jurídica,  de

direito público ou privado, que tenha condições de fazer ou deixar de fazer

alguma  coisa  para  salvaguardar  interesses,  direitos  e  bens  de  que  é

incumbido o Ministério Público.

§ 1º A recomendação será dirigida a quem tem poder,  atribuição ou

competência para a adoção das medidas recomendadas, ou responsabilidade

pela reparação ou prevenção do dano.

§ 2º Quando o destinatário for o Governador do Estado, membro do

Poder Legislativo Estadual ou Desembargador, caberá ao Procurador-Geral de

Justiça encaminhar a recomendação expedida pelo promotor natural, no prazo

de dez dias, não cabendo à chefia institucional a valoração do conteúdo da

recomendação,  ressalvada  a  possibilidade  de,  fundamentadamente,  negar

encaminhamento  à  que  tiver  sido  expedida  por  órgão  ministerial  sem

atribuição, que afrontar a lei ou o disposto nesta resolução ou, ainda, quando

não for observado o tratamento protocolar devido ao destinatário.

Art.  52.  Não  poderá  ser  expedida  recomendação  que  tenha  como

destinatário  a  mesma  parte  e  objeto  o  mesmo  pedido  de  ação  judicial,

ressalvadas as  situações  excepcionais,  justificadas pelas  circunstâncias  de

fato e de direito e pela natureza do bem tutelado, devidamente motivadas, e

desde que não contrarie decisão judicial.

Art.  53.  Sendo  cabível  a  recomendação,  esta  deve  ser  manejada

anterior e preferencialmente à ação judicial.
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Art.  54.  A  recomendação  deve  ser  devidamente  fundamentada,

mediante a exposição dos argumentos fáticos e jurídicos que justificam a sua

expedição.

Art. 55. A recomendação conterá a indicação de prazo razoável para a

adoção das providências cabíveis, indicando-as de forma clara e objetiva.

Parágrafo único. O atendimento da recomendação será apurado nos

autos  do  inquérito  civil,  procedimento  administrativo  ou  procedimento

preparatório em que foi expedida.

Art. 56. O órgão do Ministério Público poderá requisitar ao destinatário a

adequada e imediata divulgação da recomendação expedida,  incluindo sua

afixação em local de fácil acesso ao público, se necessária à efetividade da

recomendação.

Art.  57.  O  órgão  do  Ministério  Público  poderá  requisitar,  em  prazo

razoável, resposta por escrito sobre o atendimento ou não da recomendação,

bem como instar os destinatários a respondê-la de modo fundamentado.

Parágrafo único. Havendo resposta fundamentada de não atendimento,

ainda  que  não  requisitada,  impõe-se  ao  órgão  do  Ministério  Público  que

expediu a recomendação apreciá-la fundamentadamente.

Art. 58. Na hipótese de desatendimento à recomendação, de falta de

resposta  ou  de  resposta  considerada  inconsistente,  o  órgão  do  Ministério

Público adotará as medidas cabíveis à obtenção do resultado pretendido com

a expedição da recomendação.

§ 1º No intuito de evitar a judicialização e fornecer ao destinatário todas

as  informações  úteis  à  formação  de  seu  convencimento  quanto  ao

atendimento  da  recomendação,  poderá  o  órgão  do  Ministério  Público,  ao

expedir a recomendação, indicar as medidas que entende cabíveis, em tese,
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no caso de desatendimento da recomendação, desde que incluídas em sua

esfera de atribuições.

§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, o órgão ministerial não adotará

as  medidas  indicadas  antes  de  transcorrido  o  prazo  fixado  para  resposta,

exceto se fato novo determinar a urgência dessa adoção.

§ 3º A efetiva adoção das medidas indicadas na recomendação como

cabíveis em tese pressupõe a apreciação fundamentada da resposta de que

trata o parágrafo único do artigo anterior.

CAPÍTULO VIII

DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Art.  59.  Competem aos órgãos do Ministério  Público,  nos limites  de

suas respectivas atribuições, promover audiências públicas para auxiliar nos

procedimentos  sob  sua  responsabilidade,  na  identificação  de  demandas

sociais  que  exijam  a  instauração  de  procedimento,  para  elaboração  e

execução de Planos de Ação e Projetos Estratégicos Institucionais ou para

prestação de contas de atividades desenvolvidas.

§  1º  As  audiências  públicas  serão  realizadas  na  forma  de  reuniões

organizadas, abertas a qualquer cidadão, representantes dos setores público,

privado, da sociedade civil organizada e da comunidade, para discussão de

situações das quais  decorra ou possa decorrer  lesão a interesses difusos,

coletivos  e  individuais  homogêneos,  e  terão  por  finalidade  coletar,  junto  à

sociedade e ao Poder Público, elementos que embasem a decisão do órgão

do Ministério Público quanto à matéria objeto da convocação ou para prestar

contas de atividades desenvolvidas. 

§  2º  As  audiências  públicas  poderão  ser  realizadas  também  pelos

Centros de Apoio Operacional, no âmbito de suas atribuições, sem prejuízo da

observância das demais disposições desta Resolução. 
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Art. 60. As audiências públicas serão precedidas da expedição de edital

de convocação do qual constará, no mínimo, a data, o horário e o local da

reunião, bem como o objetivo e a forma de cadastramento dos expositores,

além da forma de participação dos presentes.

Art.  61.  Ao  edital  de  convocação  será  dada  a  publicidade  possível,

sendo facultada a sua publicação no Diário  Oficial  do  Estado e  nos perfis

institucionais do Órgão Ministerial nas redes sociais e obrigatória a publicação

no sítio eletrônico, no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público, bem como

a  afixação  na  sede  da  unidade  do  Ministério  Público,  com  antecedência

mínima de  10  (dez)  dias  úteis,  salvo  em situações  urgentes,  devidamente

motivadas no ato convocatório.

Art. 62. Da audiência será lavrada ata circunstanciada, no prazo de 30

(trinta) dias, a contar de sua realização, devendo constar o encaminhamento

que será dado ao tema, se for o caso. 

§ 1º A ata e seu extrato serão encaminhadas ao Conselho Superior do

Ministério Público, no prazo de 30 (trinta) dias após sua lavratura para fins de

conhecimento. 

§  2°  A  ata,  por  extrato,  será  afixada  na  sede  da  unidade  e  será

publicada  no  sítio  eletrônico  do  Ministério  Público,  assegurando-se  aos

inscritos  e  participantes  a  comunicação  por  meio  eletrônico,  no  respectivo

endereço cadastrado.

§ 3º A ata poderá ser elaborada de forma sintética nos casos em que a

audiência pública for  gravada em imagem e em áudio,  em meio digital  ou

analógico.

Art. 63. Se o objeto da audiência pública consistir em fato que possa

ensejar providências por parte de mais de um membro do Ministério Público,

aquele  que  teve  a  iniciativa  do  ato  participará  sua  realização  aos  demais
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Conselho Superior do Ministério Público

membros,  com  antecedência  mínima  de  10  (dez)  dias  úteis,  podendo  a

audiência pública ser realizada em conjunto.

Art.  64. Ao final  dos trabalhos que motivaram a audiência pública, o

membro do Ministério Público deverá produzir um relatório, no qual  poderá

constar, dentre outras, alguma das seguintes providências: 

I – arquivamento das investigações;

II – celebração de termo de ajustamento de conduta;

III – expedição de recomendações;

IV – instauração de procedimento, inquérito civil ou policial;

V – realização de diligências em procedimentos em andamento;

VI – ajuizamento de ação civil pública;

VII  –  divulgação  das  conclusões  de  propostas  de  soluções  ou

providências  alternativas,  em  prazo  razoável,  diante  da  complexidade  da

matéria.

VIII  –  prestação  de  contas  das  atividades  desenvolvidas  em

determinado período.

IX – elaboração e revisão de Plano de Ação ou de Projeto Estratégico

Institucional.

Art.  65. As deliberações, opiniões, sugestões, críticas ou informações

emitidas na audiência pública ou em decorrência desta terão caráter consultivo

e não-vinculante, destinando-se a subsidiar a atuação do Ministério Público,

zelar  pelo  princípio  da  eficiência  e  assegurar  a  participação  popular  na

condução dos interesses públicos.

CAPÍTULO IX
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Conselho Superior do Ministério Público

DA CARTA PRECATÓRIA

Art. 66. A carta precatória é destinada à execução dos seguintes atos

no âmbito da notícia de fato, do inquérito civil, do procedimento preparatório,

do procedimento administrativo, além de outros procedimentos extrajudiciais:

I  –  notificação,  condução  e  tomada  de  depoimento,  declaração  e

interrogatório;

II – requisição de perícias e documentos;

III – outros atos necessários à instrução.

Art.  67.  A carta  precatória  será expedida pelo membro do Ministério

Público  que  estiver  presidindo  a  notícia  de  fato,  o  inquérito  civil,  o

procedimento  preparatório,  o  procedimento  administrativo  ou  outros

procedimentos extrajudiciais, e dirigida ao Promotor de Justiça com atribuição

na mesma área do deprecante da comarca onde deve ser realizado o ato.

Parágrafo único. A carta precatória conterá a espécie e o número do

procedimento, as Promotorias de Justiça deprecante e deprecada, o objeto e a

finalidade do ato.

CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  68.  O  registro  e  a  tramitação  dos  procedimentos  extrajudiciais

disciplinados  na  presente  Resolução  dar-se-á  por  intermédio  do  Sistema

Eletrônico Oficial do Ministério Público do Estado do Tocantins.

Art.  69.  Em  qualquer  fase  da  notícia  de  fato,  do  inquérito  civil,  do

procedimento  preparatório  ou do procedimento administrativo,  constatada a

prática  de  infração  administrativa,  os  órgãos  responsáveis  pela  apuração

deverão  ser  informados  a  respeito,  mediante  a  remessa  de  cópias  dos

documentos pertinentes.
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Conselho Superior do Ministério Público

Art. 70. A inobservância dos prazos e da disciplina estabelecidos nesta

Resolução  configura  infração  disciplinar,  nos  termos  da  Lei  Orgânica  do

Ministério Público do Estado do Tocantins.

Art. 71. Revoga-se a Resolução nº 03/2008 e as demais disposições em

contrário.

Art. 72. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Palmas, 20 de novembro de 2018.

JOSÉ OMAR DE ALMEIRA JÚNIOR
Presidente do CSMP - TO 
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Resolução nº 006/2019-CPJ, de 5 de abril de 2019.

Disciplina o compromisso de ajustamento de conduta nos

atos de improbidade administrativa, o acordo de leniência no

âmbito do Ministério Público e dá outras providências.

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no exercício das atribuições

conferidas pelo art. 9º, I e XXVI, da Lei Complementar Estadual nº 72, de 18 de janeiro

de 1994, e

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público, segundo o art. 127

da Constituição Federal,  a defesa da ordem jurídica,  do regime democrático e dos

interesses  sociais  e  individuais  indisponíveis,  bem  como  ser  sua  função,  em

consonância com o art. 129, inc. III, da Constituição Federal de 1988 (CF), promover o

inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social;

CONSIDERANDO que  a  Lei  nº  7.347,  de  24  de  julho  de  1985,

secundando a CF, em seu art. 5º, inc. I, legitima o Ministério Público a propor a ação

principal e a ação cautelar, bem como, no § 6º do mesmo dispositivo, define que os

órgãos  públicos  legitimados  –  entre  os  quais,  naturalmente,  o  Ministério  Público  –

poderão  tomar  dos  interessados  compromisso  de  ajustamento  de  sua  conduta  às

exigências  legais,  mediante  cominações,  que  terá  eficácia  de  título  executivo

extrajudicial;

CONSIDERANDO que a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que

dispõe sobre a responsabilidade administrativa e civil das pessoas jurídicas pela prática

de atos contra a Administração Pública, prevê expressamente a composição, por meio

do instituto do acordo de leniência, nas hipóteses em que, uma vez reparado o dano,

haja a identificação dos agentes perpetradores do ilícito;

CONSIDERANDO que a Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011,

que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, em seu art. 86, permite
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a celebração de acordo de leniência, com pessoas físicas e jurídicas que forem autoras

de  infração  à  ordem  econômica,  desde  que  colaborem  efetivamente  com  as

investigações  e  o  processo  administrativo,  mediante  o  atendimento  dos  requisitos

definidos no mencionado diploma legal;

CONSIDERANDO que a interpretação constitucional do art. 16 da Lei

nº  12.846/2013 autoriza  o  Ministério  Público  a  firmar,  no  bojo  do  inquérito  civil  ou

procedimento preparatório, composição para o fim de celebrar acordo de leniência com

as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos lesivos contra a Administração

Pública que colaborem efetivamente com as investigações;

CONSIDERANDO que  a  Emenda  Constitucional  nº  45,  de  30  de

dezembro de 2004, conhecida como Reforma do Judiciário, acrescentou ao rol  dos

direitos fundamentais o princípio da celeridade e da razoável duração do processo (CF,

art.  5º,  LXXVIII),  indicando,  entre  outros,  a  necessidade  de  criação  de  meios

alternativos de solução de conflitos, evitando-se, tanto quanto possível, a propositura

de demandas judiciais que, muitas vezes, tramitam por longos períodos e não atingem

o êxito pretendido;

CONSIDERANDO que  o  direito  à  probidade  administrativa  situa-se

dentro  do  microssistema  de  tutela  dos  direitos  coletivos,  impondo-se,  quanto  à

estruturação dos mecanismos para a proteção coletiva do referido direito, a aplicação

sistemática  dos  diferentes  diplomas  que  compõem  esse  microssistema,  com

obediência  aos  preceitos  do  direito  fundamental  ao  justo  e  apropriado  processo  e

aplicando-se,  no  que  for  pertinente,  o  diploma  base  do  direito  processual  para  a

solução das controvérsias advindas dessa estruturação;

CONSIDERANDO que as inovações legislativas trazidas pelo § 4º do

art.  36  da  Lei  nº  13.140,  de  26  de  junho  de 2015,  interpretadas  à  luz  das  novas

diretrizes estabelecidas pelo novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de

março de 2015), levam à conclusão de que, a despeito do inicialmente previsto no § 1º

do art. 17 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, o ordenamento jurídico, em certas

situações,  autoriza o Ministério  Público a celebrar  compromisso de ajustamento de

conduta em relação às sanções cominadas aos atos de improbidade administrativa,
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definidos na Lei nº 8.429/1992, e aos atos praticados contra a Administração Pública,

definidos  na  Lei  nº  12.846/2013,  de  forma  tal  que  se  assegure  a  probidade  na

Administração Pública, porém mediante instrumentos dotados de maior efetividade e

adequação às peculiaridades contemporâneas;

CONSIDERANDO que  a  Resolução  do  Conselho  Nacional  do

Ministério  Público  (CNMP)  nº  118,  de  1º  de  dezembro  de  2014,  recomendou  a

implementação geral de mecanismos de autocomposição, tais como a negociação, a

mediação, a conciliação, o processo restaurativo e as convenções processuais, o que

foi referendado ainda pela Recomendação CNMP nº 54, de 28 de março de 2017, que

dispõe  sobre  a  Política  Nacional  de  Fomento  à  Atuação  Resolutiva  do  Ministério

Público brasileiro;

CONSIDERANDO que  a  transação,  a  suspensão  condicional  do

processo  (Lei  nº  9.099,  de  26  de  setembro  de  1995)  e,  mais  recentemente,  a

colaboração premiada (Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013), no campo penal, e o

acordo  de  leniência  (Lei  nº  12.846/2013),  nos  campos  administrativo  e  civil  das

pessoas jurídicas,  permitem afastar  a  incidência estrita  de determinados comandos

legais penalizadores e sancionatórios em suas respectivas áreas, quando a realização

do bem jurídico protegido for atingida;

CONSIDERANDO que  os  princípios  e  as  normas  estatuídas  pelo

Código de Processo Civil de 2015 incorporaram mecanismos de autocomposição de

conflitos,  cuja  diretriz  eleva  os  poderes  da  ação  resolutiva,  superando-se  a  forma

rígida, tradicional e única de realização dos direitos por meio da imposição estatal da

sentença;

CONSIDERANDO que a necessidade de efetivação dos direitos e das

garantias  fundamentais  do  Estado  brasileiro  pós-1988  desenvolve-se  com vistas  à

superação da tradição demandista de acesso ao Judiciário, para alcançar novas formas

de resolução de conflitos, com acesso eficiente e resolutivo à Justiça;

CONSIDERANDO que  o  compromisso  de  ajustamento  de  conduta

proporciona, a um só tempo, solução mais célere às lesões a direitos transindividuais e
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eficácia  à  tutela  coletiva  desses  interesses,  bem  como  contribui  para  o

descongestionamento do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO que,  nessa  mesma  linha  de  raciocínio,  a

denominada Carta de Brasília, concebida no âmbito do CNMP, reconhece que “se faz

necessária uma revisitação da atuação jurisdicional do Ministério Público, de modo a

buscar a proatividade e a resolutividade da Instituição e, ao mesmo tempo, evitar a

propositura de demandas judiciais em relação às quais a resolução extrajudicial é a

mais indicada”, enfatizando-se para tanto que “os mecanismos de atuação extrajudicial

são plurais e não taxativos”;

CONSIDERANDO que o compromisso de ajustamento de conduta e o

acordo de leniência, mediante a observância de critérios legais, reprisados neste ato,

possibilitam, além das vantagens decorrentes da celeridade e da eficiência, a obtenção

de resultado similar ou até mesmo àquele que, potencialmente, poderia ser obtido em

Juízo; 

CONSIDERANDO que,  em  qualquer  hipótese,  preserva-se  a

indisponibilidade do interesse público, pois a modalidade condicionada de composição

pressupõe:  i)  o  compromisso  de  recomposição  do  dano  patrimonial  causado;  e  ii)

aplicação de uma ou algumas das sanções previstas em lei, de acordo com a conduta

ou ato praticado;

CONSIDERANDO que  o  compromisso  de  ajustamento  de  conduta

submete-se ao controle do Conselho Superior do Ministério Público, o que decorre da

interpretação analógica do § 1º do art. 9º da Lei nº 7.347/1985;

CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 179, de 26 de julho de

2017,  admite  a  possibilidade  do  compromisso  de  ajustamento  de  conduta  nas

hipóteses  configuradoras  de  improbidade  administrativa,  sem  prejuízo  do

ressarcimento ao erário e da aplicação de uma ou de algumas das sanções previstas

em lei, de acordo com a conduta ou o ato praticado;
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CONSIDERANDO que  a  Resolução  nº  15/2007-PGJ,  de  27  de

novembro  de  2007,  possibilita  a  formalização  de  compromisso  de  ajustamento  de

conduta nas hipóteses configuradoras de improbidade administrativa,

RESOLVE:

Do objeto da Resolução

Art.  1º As  tratativas  prévias  e  a  celebração  de  compromisso  de

ajustamento de conduta e acordo de leniência envolvendo as sanções cominadas aos

atos  de  improbidade  administrativa,  definidos  na  Lei  nº  8.429/1992,  e  aos  atos

praticados contra a Administração Pública, definidos na Lei nº 12.846/2013, no âmbito

do  Ministério  Público  do  Estado  de  Mato  Grosso  do  Sul,  deverão  observar  os

parâmetros procedimentais e materiais previstos na presente Resolução.

Das hipóteses de composição

Art. 2º O compromisso ou os acordos regulados por esta resolução,

poderão ser celebrados, tanto na fase extrajudicial,  quanto na fase judicial,  com as

pessoas,  físicas  ou  jurídicas,  investigadas  pela  prática  dos  atos  de  improbidade

administrativa, sem prejuízo do ressarcimento ao erário e da aplicação de uma ou de

algumas das sanções definidas na Lei nº 8.429/1992, e dos atos praticados contra a

Administração Pública, definidos na Lei nº 12.846/2013, visando:

I  – a aplicação célere e proporcional  das respectivas sanções,  com

base nos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da eficiência, desde que

se mostre suficiente para sua prevenção e repressão; ou
II  – constituir  meio  de  obtenção  de  provas,  em  qualquer  ato  de

improbidade  administrativa  (Lei  nº  8.429/1992)  ou  qualquer  ato  praticado  contra  a

Administração Pública (Lei nº 12.846/2013), desde que o beneficiado pela composição

colabore efetivamente com as investigações e o processo, quando for o caso.

§  1º Caberá  ao  órgão  do  Ministério  Público  com  atribuições  para

celebração do compromisso de ajustamento de conduta ou acordo de leniência decidir

quanto  à  necessidade,  conveniência  e  oportunidade  de  reuniões  ou  audiências
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públicas com a participação dos titulares dos direitos, entidades que os representem ou

demais interessados.
§  2º A celebração  do  compromisso  de  ajustamento  de  conduta  ou

acordo de leniência com o Ministério Público não afasta, necessariamente, eventual

responsabilidade  administrativa,  civil  ou  penal  pelo  mesmo  fato,  nem  importa,

automaticamente, no reconhecimento de responsabilidade para outros fins que não os

estabelecidos expressamente no termo.
§ 3º O membro do Ministério Público promoverá, sempre que possível,

antes da propositura de eventual ação civil pública por ato de improbidade, a solução

consensual do conflito.
§  4º Aplica-se  a  Resolução  nº  15/2007-PGJ  aos  procedimentos

tratados  nesta  Resolução,  naquilo  que  não  se  mostrar  incompatível  com  as

especificidades ora disciplinadas.

Do compromisso de ajustamento de conduta

Art. 3º A celebração do compromisso de ajustamento de conduta nas

hipóteses  configuradoras  de  improbidade  administrativa  deverá  observar

obrigatoriamente as seguintes condições:

I - o compromisso de ter cessado completamente o envolvimento no

ato ilícito;
II – a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social

do  ato  ilícito  indicarem  que  a  solução  adotada  apresenta-se  suficiente  para  sua

prevenção e repressão;
III – o compromisso de comparecimento perante o Ministério Público ou

em Juízo, às próprias expensas, quando necessário;
IV – o compromisso de reparar o dano, restituir totalmente o produto do

enriquecimento  ilícito,  perdimento  dos  bens,  direitos  ou  valores  que  representem

vantagem ou proveito direta ou indiretamente obtidos da infração, quando for o caso;
V  – considerada  a  espécie  e  a  gravidade  do  ato  ilícito  praticado,

cumulação das medidas previstas neste artigo com pelo menos uma das condições

previstas no art. 5º desta Resolução; 
VI – o compromisso do cumprimento das obrigações que, diante das

circunstâncias  do  caso  concreto,  reputem-se  necessárias  para  assegurar  o

comprometimento da pessoa jurídica em promover alterações em sua governança que

Rua Presidente Manuel Ferraz de Campos Salles, 214 - Jardim Veraneio — CEP 79.031-907 — Campo Grande (MS)
Telefone: (67) 3318-2000 - www.mpms.mp.br

Procuradoria-Geral de Justiça
Colégio de Procuradores de Justiça



           

mitiguem o risco de ocorrência de novos atos lesivos e o monitoramento eficaz dos

compromissos firmados na composição;
VII  – o  estabelecimento  de  prazo  razoável  para  o  cumprimento  do

quanto avençado, observando-se a necessidade de afastamento do risco da ocorrência

da prescrição;
VIII  – o  estabelecimento  de  multa  cominatória  para  a  hipótese  de

descumprimento das obrigações pactuadas;
IX – oferecimento de garantias do cumprimento dos compromissos de

pagamentos de multa  civil,  do  ressarcimento  do dano e da transferência  de  bens,

direitos e/ou valores, em conformidade com a extensão do pactuado;
X  – a  manutenção  ou  a  instituição  da  indisponibilidade  de  bens

suficientes para garantir o ressarcimento ao erário e eventual multa civil pactuada.

Parágrafo  único. Os  interessados  serão  informados  dos  requisitos

necessários  para  a  sua  celebração,  assim  como  das  consequências  de  seu

descumprimento, sendo também cientificados de que a composição celebrada com o

Ministério  Público  não  impede  a  ação  de  outros  legitimados,  nem  afasta  as

consequências  penais  decorrentes  do  mesmo  fato,  salvo  se  houver  colaboração

premiada nesse sentido, naquela seara.

Do acordo de leniência

Art. 4º Os requisitos para a celebração do acordo de leniência, com

pessoas  físicas  e  jurídicas,  nas  hipóteses  em  que  haja  colaboração  com  as

investigações, além dos requisitos previstos para o compromisso de ajustamento de

conduta (art. 3º), são os seguintes:

I – a admissão quanto à participação nos fatos;
II – a identificação dos demais envolvidos no ato ilícito, quando houver,

e a obtenção célere de provas que comprovem o ilícito em apuração;
III  – a descrição detalhada sobre o conteúdo da cooperação para a

apuração do ato  lesivo,  relacionando,  inclusive,  os  documentos  e  outros  meios  de

provas a serem apresentados;
IV – o compromisso de dizer a verdade e não omitir nenhum fato ou

dado de que tenha conhecimento, de forma a cooperar plena e permanentemente com
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as  investigações  e  com  eventual  processo  judicial,  em  qualquer  esfera  de

responsabilização, inclusive a criminal;
V – a delimitação dos fatos e atos abrangidos, sopesando o impacto

social da conduta;
VI – as obrigações que, diante das circunstâncias do caso concreto,

reputem-se necessárias para assegurar a efetividade da colaboração e o resultado útil

do processo.

Das condições

Art. 5º Tendo como parâmetro a extensão do dano e o grau de censura

da conduta do compromissário, bem como visando assegurar o respeito aos princípios

que norteiam a Administração Pública e a eficácia do comando da Lei nº 8.429/1992 ou

qualquer  ato  praticado  contra  a  Administração  Pública  –  Lei  nº  12.846/2013,  os

compromissos de ajustamento de conduta e acordos de leniência terão uma ou mais

das seguintes condições:

I – compromisso de pagamento de multa civil, cujo valor avençado não

poderá ultrapassar os limites máximos estabelecidos no art. 12 da Lei nº 8.429/1992;
II  – compromisso de não contratar com o Poder Público ou receber

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, por determinado período;
III – renúncia da função pública;
IV – compromisso de reparação de danos morais coletivos;
V – renúncia ao direito de candidatar-se a cargos públicos eletivos, por

determinado período.

§ 1º A fixação do prazo pertinente à condição de que trata o inciso II

deste artigo não poderá ultrapassar os limites máximos estabelecidos no art. 12 da Lei

nº 8.429/1992.
§ 2º Na hipótese de avençada a condição prevista no inciso III deste

artigo, consignar-se-á no respectivo termo cláusula explicitando que o compromissário,

de forma irretratável,  requer sua exoneração da respectiva função pública, inclusive

ficando  autorizado  o  Ministério  Público  a  encaminhar  cópia  do  compromisso  de

ajustamento  de  conduta  à  respectiva  entidade  da  Administração  Pública  direta  ou

indireta,  para  efetivação  da  condição,  caso  não  apresente  comprovação  de  sua
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exoneração,  no  prazo  máximo  de  30  (trinta)  dias,  a  contar  da  celebração  do

compromisso de ajustamento de conduta.
§ 3º A fixação do valor do dano moral coletivo previsto no inciso IV

deste artigo terá como parâmetros, além dos efeitos advindos do ato de improbidade

administrativa e do grau de censura da conduta do compromissário, a atenção ao seu

caráter sancionatório e socioeducativo.
§ 4º Sendo avençada a condição de que trata o inciso V deste artigo,

cujo prazo não poderá ultrapassar os limites máximos estabelecidos no art. 12 da Lei

nº  8.429/1992,  consignar-se-á  no  respectivo  termo  cláusula  explicitando  que  o

compromissário renuncia ao direito de concorrer a cargo público eletivo, pelo prazo

avençado,  bem  como  que  a  eficácia  daquela  cláusula  específica  sujeitar-se-á  à

homologação judicial.
§ 5º Cumulativamente com uma ou mais das condições previstas nos

incisos I a V, poderão também ser avençadas outras obrigações de fazer ou não fazer

que se revelem pertinentes ao caso e não sejam defesas em lei.

Art.  6º O  compromisso  de  ajustamento  de  conduta  ou  acordo  de

leniência poderá ser tomado em qualquer fase da investigação, nos autos de inquérito

civil ou procedimento preparatório, ou no curso da ação judicial com as pessoas, físicas

e/ou  jurídicas,  investigadas  pela  prática  dos  atos  de  improbidade  administrativa,

definidos na Lei nº 8.429/1992, devendo conter obrigações certas, líquidas e exigíveis.

§ 1º Quando o compromissário for pessoa física, o compromisso de

ajustamento  de conduta  poderá  ser  firmado por  procurador  com poderes especiais

outorgados por instrumento de mandato, público ou particular, sendo que, neste último

caso, com reconhecimento de firma.
§ 2º Quando o compromissário for pessoa jurídica, o compromisso de

ajustamento  de  conduta  deverá  ser  firmado  por  quem  tiver,  por  lei,  regulamento,

disposição estatutária ou contratual, poderes de representação extrajudicial daquela,

ou por procurador com poderes especiais outorgados pelo representante, que juntará

os documentos necessários para comprovar tal condição.
§ 3º Tratando-se de empresa pertencente a grupo econômico, deverá

assinar o representante legal da pessoa jurídica controladora à qual esteja vinculada,

sendo admissível a representação por procurador com poderes especiais outorgados

pelo representante.
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§  4º Na  fase  de  negociação  e  assinatura  do  compromisso  de

ajustamento  de  conduta,  poderão  os  compromissários  ser  acompanhados  ou

representados  por  seus  advogados,  devendo-se  juntar  aos  autos  instrumento  de

mandato.
§ 5º É facultado ao órgão do Ministério Público colher assinatura, como

testemunhas, das pessoas que tenham acompanhado a negociação ou de terceiros

interessados.
§ 6º Poderá o compromisso de ajustamento de conduta ser firmado em

conjunto  por  órgãos de ramos diversos do Ministério  Público ou por  este  e outros

órgãos públicos legitimados, bem como contar com a participação de associação civil,

entes ou grupos representativos ou terceiros interessados.
§ 7º Se o compromisso tiver sido firmado no âmbito de inquérito civil ou

de procedimento preparatório e esgotar seu objeto, o membro do Ministério Público

deverá arquivar o procedimento e remetê-lo para homologação do Conselho Superior

do Ministério Público, no prazo e na forma da resolução que versa sobre a tramitação

de  procedimentos  extrajudiciais,  acompanhando  o  cumprimento  em  autos  de

procedimento administrativo.
§  8º Se  o  compromisso  firmado  não  acarretar  o  arquivamento  do

procedimento, o membro do Ministério Público deverá promover seu desmembramento,

com posterior  remessa  do  novo  procedimento  ao  Conselho  Superior  do  Ministério

Público,  no  prazo  e  na  forma  da  resolução  que  versa  sobre  a  tramitação  de

procedimentos extrajudiciais.
§ 9º O compromisso de ajustamento de conduta ou acordo de leniência

tomado  na  fase  judicial  será  submetido  à  homologação  do  respectivo  juízo,  sem

prejuízo  de  sua  comunicação  pelo  órgão  de  execução  ao  Conselho  Superior  do

Ministério Público, para fins de registro.
§  10. O  compromisso  de  ajustamento  de  conduta  ou  acordo  de

leniência deverá observar  as demais normas constantes da Resolução nº  15/2007-

PGJ.

Do procedimento

Art. 7º A iniciativa para a celebração do compromisso de ajustamento

de conduta ou do acordo de leniência caberá ao Ministério Público ou ao responsável
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pelo ilícito, hipótese em que a proposta poderá ser apresentada isolada, por um ou

mais investigados, ou conjuntamente, por todos os envolvidos.

§ 1º A pessoa proponente declarará expressamente que foi orientada a

respeito  de  seus direitos,  garantias e deveres legais,  e  que o  não atendimento  às

determinações  e  solicitações  do  Ministério  Público  durante  a  etapa  de  negociação

implicará na desistência da proposta.
§  2º Sempre  que  possível,  a  celebração  das  modalidades

condicionadas de composição será registrada por meios audiovisuais.
§ 3º O Conselho Superior do Ministério Público, com prioridade sobre

os demais feitos, verificará a regularidade e legalidade podendo, respeitado o quórum

previsto em seu Regimento Interno, homologar, rejeitar o termo celebrado, determinar a

realização de diligências complementares ou de adequações.
§ 4º Na hipótese de ser verificada pelo Conselho Superior do Ministério

Público  a  necessidade  de  adequação  em  cláusula  prevista  no  compromisso  que

implique  a  modificação  do  objeto  de  qualquer  das  condições  assumidas  pelo

compromissário,  a  respectiva  alteração  será  devidamente  especificada  na  decisão,

inclusive  com  indicação  dos  fundamentos  de  fato  e  de  direito  que  a  justificam,

observando-se as disposições da Resolução nº 15/2007-PGJ.
§  5º O  acompanhamento  do  cumprimento  das  cláusulas  do

compromisso de ajustamento de conduta ou acordo de leniência firmado em inquérito

civil ou procedimento preparatório dar-se-á em procedimento administrativo, a cargo do

órgão de execução que o tomou, na forma e no prazo disciplinado para tramitação

daquele procedimento extrajudicial.
§  7º O  compromisso  de  ajustamento  de  conduta  ou  o  acordo  de

leniência,  após sua homologação, deverá constar do banco de dados do Ministério

Público do Estado de Mato Grosso do Sul.

Da desistência

Art.  8º A  qualquer  momento  que  anteceda  a  celebração  do

compromisso  de  ajustamento  de  conduta  ou  do  acordo  de  leniência,  a  pessoa

proponente poderá desistir da proposta ou o Ministério Público poderá rejeitá-la.

Parágrafo único. A desistência da proposta ou sua rejeição:
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I  – não  importará  em  reconhecimento  da  prática  do  ato  ilícito

investigado; e
II  – impedirá  a  utilização  das  provas  fornecidas  pelo  beneficiário

exclusivamente em seu desfavor, exceto quando o Ministério Público tiver acesso a

elas por outros meios.

Do descumprimento

Art. 9º No caso de descumprimento do compromisso de ajustamento

de conduta ou do acordo de leniência:

I – a pessoa perderá os benefícios pactuados; 
II – haverá o vencimento antecipado das parcelas não pagas e serão

executados:

a) o valor integral da multa, descontando-se as frações eventualmente

já pagas; e
b) os valores pertinentes aos danos e ao enriquecimento ilícito;

III – será instaurado ou retomado o procedimento referente aos atos e

fatos incluídos no acordo, ou ajuizada ou retomada a ação civil  pública, conforme o

caso,  sem  prejuízo  de  utilização  das  informações  prestadas  e  dos  documentos

fornecidos pelo responsável pelo descumprimento da composição.

Do cumprimento

Art.  10. Cumpridas  as  condições  estabelecidas,  o  compromisso  ou

acordo será declarado definitivamente adimplido mediante ato do membro do Ministério

Público.

Parágrafo único. Se o compromisso ou o acordo tiver sido firmado no

âmbito de inquérito civil ou procedimento preparatório, satisfeitas todas as cláusulas,

deverá o membro do Ministério  Público promover o arquivamento do procedimento

administrativo  de  acompanhamento,  com  comunicação  ao  Conselho  Superior  do

Ministério Público nos termos da Resolução nº 5/2012-CPJ, de 13 de setembro de

2012.
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Das disposições finais

Art.  11. Nos  casos  de  parcelamento  do  valor  destinado  ao

ressarcimento do dano e/ou pagamento da multa civil, a quantidade de parcelas levará

em  conta  o  interesse  público,  a  extensão  do  prejuízo  ao  erário  e  a  capacidade

financeira do compromissário.

§ 1º O produto da multa civil e os valores decorrentes de astreintes e

reparação de dano moral coletivo serão revertidos a fundos, estaduais e municipais,

previstos em lei.
§  2º Os  valores  decorrentes  de  ressarcimento  ao  erário  serão

revertidos em favor de ente público lesado.

Art.  12. Na  hipótese  de  o  compromissário,  sendo  pessoa  física,

manifestar interesse também na celebração de acordo de colaboração premiada ou

acordo de não persecução penal, poderá o órgão de execução suspender o andamento

do inquérito civil ou do procedimento preparatório, caso verificada a necessidade da

conclusão  das  tratativas  no  âmbito  criminal,  de  forma  a  evitar  possíveis

incompatibilidades entre o avençado nas esferas cível e criminal.

Da publicidade

Art. 13. O membro do Ministério Público deverá observar as regras de

publicidade previstas na Resolução nº 15/2007-PGJ, assim como as determinações

previstas na Lei nº 12.846/2013 em relação ao acordo de leniência.

Da vigência

Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Campo Grande – MS, 5 de abril de 2019.

PAULO CEZAR DOS PASSOS

Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça
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 RE  SOLUÇÃO nº 008/2019 - CPJ*  

 
Regulamenta,  no  âmbito  do  Ministério
Público do Estado do Rio Grande do Norte,
parâmetros  procedimentais  a  serem
observados  para  a  celebração  do
Compromisso de Ajustamento de Conduta e
Acordo  de  Leniência,  envolvendo  as
sanções  cominadas  aos  atos  de
improbidade administrativa, definidos na Lei
nº 8.429, de 02 de junho de 1992, e aos atos
praticados contra a Administração Pública,
definidos na Lei nº 12.846, de 01 de agosto
2013.
 

 
O EGRÉGIO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA, no uso

das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Ministério Público do
Estado Rio Grande do Norte, e

Considerando incumbir ao Ministério Público, segundo o art. 127 da
Constituição  Federal,  a  defesa  da  ordem jurídica,  do  regime democrático  e  dos
interesses  sociais  e  individuais  indisponíveis,  bem  como  ser  sua  função,  em
consonância com o art. 129, inc. III, da CF, promover o inquérito civil e a ação civil
pública, para a proteção do patrimônio público e social;

Considerando que a Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, secundando a
Constituição de 1988, em seu art. 5º, inc. I, legitima o Ministério Público a propor a
ação principal e a ação cautelar, bem como no § 6º do mesmo dispositivo define que
os órgãos públicos legitimados – dentre os quais, naturalmente, o Ministério Público
– poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às
exigências  legais,  mediante  cominações,  que  terá  eficácia  de  título  executivo
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extrajudicial;

Considerando que a Lei Federal nº 13.105/2015, de 16 de março de
2015, ao estabelecer o novo Código de Processo Civil, previu no § 4º do artigo 3º
que juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público devem
estimular a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de
conflitos,  inclusive  no  curso  do  processo  judicial,  abrangendo,  portanto,  os
procedimentos ministeriais;

Considerando que a Lei Federal nº 10.149/2000, ao acrescentar o art.
35-B à Lei Federal nº 8.884/1994, introduziu o acordo de leniência como mecanismo
integrante do sistema de repressão às infrações contra a ordem econômica;

Considerando que a Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, que
estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, em seu art. 86, permite a
celebração  de  acordo  de  leniência,  com  pessoas  físicas  e  jurídicas  que  forem
autoras de infração à ordem econômica, desde que colaborem efetivamente com as
investigações e o processo administrativo, mediante o atendimento dos requisitos
definidos no mencionado diploma legal;

Considerando que a Lei nº 12.846, de 01 de agosto 2013, que dispõe
sobre a responsabilidade administrativa e civil das pessoas jurídicas pela prática de
atos contra a Administração Pública, prevê expressamente a composição, por meio
do instituto do acordo de leniência, nas hipóteses em que, uma vez reparado o dano,
haja a identificação dos agentes perpetuadores do ilícito;

Considerando que a interpretação constitucional do art. 16, da Lei nº
12.846,  de  01 de agosto 2013,  autoriza o Ministério Público a firmar no bojo do
inquérito  civil  ou  procedimento  preparatório  composição  para  o  fim  de  celebrar
acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos
lesivos  contra  a  Administração  Pública,  que  colaborem  efetivamente  com  as
investigações;

Considerando que  a  Emenda  Constitucional  nº  45,  de  30  de
dezembro de 2004, conhecida como Reforma do Judiciário, acrescentou ao rol dos
direitos fundamentais o princípio da celeridade e da razoável duração do processo
(CF, art. 5.º, LXXVIII), indicando, dentre outros, a necessidade de criação de meios
alternativos de solução de conflitos, evitando-se, tanto quanto possível, a propositura
de  demandas  judiciais  que,  muitas  vezes,  tramitam  por  longos  períodos  e  não
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atingem o êxito pretendido;

Considerando que o direito à probidade administrativa situa-se dentro
do microssistema de tutela dos direitos coletivos, impondo-se, quanto à estruturação
dos mecanismos para a proteção coletiva do referido direito, a aplicação sistemática
dos  diferentes  diplomas  que  compõem  esse  microssistema,  obedecendo-se  os
preceitos do direito fundamental ao justo e apropriado processo e aplicando-se, no
que  for  pertinente,  o  diploma  base  do  direito  processual  para  a  solução  das
controvérsias advindas dessa estruturação;

Considerando que, no caso concreto, a análise do ato de improbidade
administrativa, sob a perspectiva da extensão do dano, da gravidade do fato e do
proveito patrimonial obtido, à luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade,
da razoabilidade e da eficiência, poderá levar à conclusão da suficiência de eventual
ressarcimento ao erário, cumulado ou não com outras sanções, como resposta do
Estado ao ilícito praticado (STJ. AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 126.660-
SC. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. J. 04/09/2014);

Considerando que as inovações legislativas trazidas pelo § 4º do art.
36 da Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, interpretadas à luz das novas diretrizes
estabelecidas pelo novo Código de Processo Civil,  levam à conclusão de que, a
despeito  do  inicialmente  previsto  no  §  1º  do  art.  17  da  Lei  nº  8.429/1992,  o
ordenamento jurídico, em certas situações, autoriza o Ministério Público a celebrar
compromisso de ajustamento de conduta em relação às sanções cominadas aos
atos de improbidade administrativa, definidos na Lei nº 8.429, de 02 de junho de
1992,  e  aos atos praticados contra a Administração Pública,  definidos na Lei  nº
12.846,  de  01  de  agosto  2013,  de  forma  tal  que  se  assegure  a  probidade  na
Administração Pública, porém mediante instrumentos dotados de maior efetividade e
adequação às peculiaridades contemporâneas;

Considerando que a Resolução CNMP n. 118, de 1º de dezembro de
2014, recomendou a implementação geral de mecanismos de autocomposição, tais
como  a  negociação,  a  mediação,  a  conciliação,  o  processo  restaurativo  e  as
convenções processuais, o que foi referendado ainda pela Recomendação CNMP n.
54, de 28 de março de 2017, que dispõe sobre a Política Nacional de Fomento à
Atuação Resolutiva do Ministério Público brasileiro;

Considerando que a transação, a suspensão condicional do processo
(Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995) e, mais recentemente, a colaboração
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premiada (Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013), no campo penal, e o acordo de
leniência (Lei n.12.846, de 1º de agosto de 2013), nos campos administrativo e civil
das  pessoas  jurídicas,  permitem  afastar  a  incidência  estrita  de  determinados
comandos legais penalizadores e sancionatórios em suas respectivas áreas, quando
a realização do bem jurídico protegido for atingida;

Considerando que os princípios e as normas estatuídos pelo Código
de  Processo  Civil  de  2015  incorporaram  mecanismos  de  autocomposição  de
conflitos, cuja diretriz eleva os poderes da ação resolutiva, superando-se a forma
rígida, tradicional e única de realização dos direitos por meio da imposição estatal da
sentença;

Considerando  que a  necessidade de efetivação dos direitos e das
garantias fundamentais do Estado brasileiro pós-1988 desenvolve-se com vistas à
superação da tradição demandista de acesso ao Judiciário,  para alcançar novas
formas de resolução de conflitos, com acesso eficiente e resolutivo à Justiça;

Considerando que  o  compromisso  de  ajustamento  de  conduta
proporciona,  a  um  só  tempo,  solução  mais  célere  às  lesões  a  direitos
transindividuais e eficácia à tutela coletiva desses interesses, bem como contribui
para o descongestionamento do Poder Judiciário;

Considerando  que, nessa mesma linha de raciocínio, a denominada
Carta de Brasília, concebida no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público,
reconhece  que  “se  faz  necessária  uma  revisitação  da  atuação  jurisdicional  do
Ministério Público, de modo a buscar a proatividade e a resolutividade da Instituição
e, ao mesmo tempo, evitar a propositura de demandas judiciais em relação às quais
a  resolução  extrajudicial  é  a  mais  indicada”,  enfatizando-se  para  tanto  que  “os
mecanismos de atuação extrajudicial são plurais e não taxativos;

Considerando  que o  compromisso de ajustamento  de conduta  e o
acordo de leniência, mediante a observância de critérios legais, além das vantagens
decorrentes  da  celeridade  e  da  eficiência,  possibilitam  a  obtenção  de  resultado
similar ou até mesmo àquele que, potencialmente, poderia ser obtido em Juízo;

Considerando que,  em  qualquer  hipótese,  preserva-se  a
indisponibilidade  do  interesse  público,  pois  a  modalidade  condicionada  de
composição pressupõem: i) o compromisso de recomposição do dano patrimonial
causado; e, ii) a imposição de uma ou mais sanções cominadas ao caso, quando a
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devolução dos valores recebidos indevidamente ou o ressarcimento do dano não se
mostrarem suficientes à repressão e à prevenção;

Considerando que,  em  regra,  a  transação  alcança  direitos
patrimoniais disponíveis, a exemplo da cominação de multa, em harmonia com as
disposições  da  lei  civil  (Código  Civil  de  2002  –  Artigo  841),  o  que,
consequentemente, exclui do âmbito do ajuste extrajudicial sanções que importem
em vulneração a direitos indisponíveis relacionados ao estado, à capacidade das
pessoas e, de modo geral, aos direitos personalíssimos, dentre os quais é possível
incluir os direitos políticos, em razão da prerrogativa do povo, enquanto detentor do
poder  na  estrutura  da  República  Federativa  do  Brasil  (art.  1º,  parágrafo  único,
CR/88), de influir na ambiência política; 

Considerando  que  o  compromisso  de  ajustamento  de  conduta
submete-se ao controle do Conselho Superior do Ministério Público, o que decorre
da interpretação analógica do § 1º do art. 9º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985; 

Considerando  que  a  Resolução  n.  179,  do  Conselho  Nacional  do
Ministério Público, de 26 de julho de 2017, admite a possibilidade do compromisso
de  ajustamento  de  conduta  nas  hipóteses  configuradoras  de  improbidade
administrativa, sem prejuízo do ressarcimento ao erário e da aplicação de uma ou de
algumas das sanções previstas em lei, de acordo com a conduta ou o ato praticado;

Considerando  que  diversos  ramos  do  Ministério  Público  já
regulamentaram as medidas autocompositivas no âmbito dos inquéritos civis que
apuram  atos  de  improbidade  administrativa,  a  exemplo  da  5ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão do MPF, que consolidou entendimento no sentido de que “1.
Admite-se a celebração de acordos pelo Ministério Público Federal, no âmbito da
improbidade  administrativa,  que  envolvam  a  atenuação  das  sanções  da  Lei
8.429/1992,  ou  mesmo  sua  não  aplicação,  a  fim  de  dar  congruência  ao
microssistema de combate  à  corrupção e  de defesa do patrimônio  público  e  da
probidade  administrativa,  sistema  esse  que  já  contempla  a  possibilidade  de
realização de acordos de delação ou colaboração premiada no âmbito criminal. Se
os  acordos  podem  ser  celebrados  numa  seara,  devem  poder  sê-lo  na  outra,
conforme preconizam,  inclusive,  as  convenções internacionais  de  que o  Brasil  é
signatário” e “a necessidade de divulgar os parâmetros que vêm sendo exigidos para
a homologação de acordos de leniência firmados pelo Ministério Público Federal,
assim como os aprimoramentos identificados por esta Câmara”.
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Considerando  que o  art.  26  da  Lei  de  Introdução  das Normas do
Direito Brasileiro, incluído pela Lei nº 13.655/2018, consiste em efetivo permissivo
genérico  para  que  a  Administração  Pública  celebre  acordos  e  compromissos,
suplantando a vedação existente no art. 17, § 1º, da Lei nº 8.429/1992;

Considerando, por fim, que a Resolução n. 12 do CPJ/MPRN, de 11
de  agosto  de  2018,  no  art.  69,  §2º,  previu  a  possibilidade  do  compromisso  de
ajustamento  de  conduta  nas  hipóteses  configuradoras  de  improbidade
administrativa,  nos  exatos  termos  da  Resolução  n.  179  do  CNMP,  pendente,
contudo, de maior regulamentação;

RESOLVE,

Do objeto da Resolução

Art.  1º As  tratativas  prévias  e  a  celebração  de  compromisso  de
ajustamento de conduta e acordo de leniência envolvendo as sanções cominadas
aos atos de improbidade administrativa, definidos na Lei 8.429, de 02 de junho de
1992, e aos atos praticados contra a Administração Pública, definidos na Lei 12.846,
de 01 de agosto 2013, no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio Grande do
Norte,  deverão  observar  os  parâmetros  procedimentais  e  materiais  previstos  na
presente Resolução.

Das hipóteses de composição

Art.  2º  O  compromisso  ou  o  acordo  regulados  por  esta  resolução
poderão ser celebrados, tanto na fase extrajudicial, quanto na fase judicial, com as
pessoas,  físicas  ou jurídicas,  investigadas pela  prática  dos  atos  de  improbidade
administrativa, definidos na Lei 8.429, de 02 de junho de 1992, e dos atos praticados
contra a Administração Pública,  definidos na Lei  12.846,  de 01 de agosto 2013,
visando:

I  – a aplicação célere e proporcional  das respectivas sanções,  com
base nos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da eficiência, desde
que se mostre suficiente para sua prevenção e repressão; ou

II  –  constituir  meio  de  obtenção  de  provas,  em  qualquer  ato  de
improbidade  administrativa  (Lei  8.429/1992)  ou  qualquer  ato  praticado  contra  a
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Administração Pública (Lei 12.846/2013), desde que o beneficiado pela composição
colabore efetivamente com as investigações e o processo, quando for o caso.

§  1º  Caberá  ao  órgão  do  Ministério  Público  com  atribuições  para
celebração  do  compromisso  de  ajustamento  de  conduta  e  acordo  de  leniência
decidir  quanto  à  necessidade,  conveniência  e  oportunidade  de  reuniões  ou
audiências,  inclusive  audiências  públicas,  com  a  participação  dos  titulares  dos
direitos, entidades que os representem ou demais interessados.

§ 2º  A celebração do Compromisso de Ajustamento de Conduta ou
Acordo de Leniência com o Ministério Público não afasta, necessariamente, eventual
responsabilidade  administrativa,  civil  ou  penal  pelo  mesmo  fato,  nem  importa,
automaticamente, no reconhecimento de responsabilidade para outros fins que não
os estabelecidos expressamente no termo.

Do compromisso de ajustamento de conduta

Art.  3º  A celebração  do  compromisso  de  ajustamento  de  conduta
deverá observar obrigatoriamente as seguintes condições:

I – o compromisso de cessar completamente o envolvimento no ato
ilícito e de efetiva reparação do dano ao erário e consequente restituição integral do
produto  do  enriquecimento  ilícito,  inclusive  o  perdimento  dos  bens,  direitos  ou
valores que representem vantagem ou proveito direta ou indiretamente obtidos da
infração, quando for o caso;

II  – a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social
do ato ilícito indicarem que a solução consensual adotada apresenta-se suficiente
para a prevenção e repressão do ato sob apuração;

III  – o compromisso de comparecimento perante o Ministério Público
ou em Juízo, às próprias expensas, quando necessário;

IV  – considerada a espécie e a gravidade do ato ilícito praticado, a
cumulação  das  medidas  previstas  neste  artigo  com,  pelo  menos,  um  dos
compromissos previstos no art. 5º desta Resolução;

V  – o compromisso do cumprimento das obrigações que, diante das
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circunstâncias  do  caso  concreto,  reputem-se  necessárias  para  assegurar  o
comprometimento da pessoa jurídica em promover alterações em sua governança
que mitiguem o risco de ocorrência de novos atos lesivos e o monitoramento eficaz
dos compromissos firmados na composição;

VI  –  o  estabelecimento  de  prazo  razoável  para  o  cumprimento  do
quanto  avençado,  observando-se  a  necessidade  de  afastamento  do  risco  da
ocorrência da prescrição;

VII  –  o  estabelecimento  de  multa  cominatória  para  a  hipótese  de
descumprimento  das  obrigações  pactuadas,  a  ser  cobrada  da  pessoa  física  ou
jurídica responsável pelo ato de improbidade;

VIII  – oferecimento de garantias que assegurem o cumprimento dos
compromissos assumidos e que se mostrem suficientes aos pagamentos da multa
civil e do ressarcimento ao erário, bem como da transferência de bens, direitos e/ou
valores, em conformidade com a extensão do pactuado.

Parágrafo  único.  Os  interessados  serão  informados  dos  requisitos
necessários  para  a  sua  celebração,  assim  como  das  consequências  de  seu
descumprimento, sendo também cientificados de que a composição celebrada com
o  Ministério  Público  não  impede  a  ação  de  outros  legitimados,  nem  afasta  as
consequências  penais  decorrentes  do mesmo fato,  salvo  se  houver  colaboração
premiada nesse sentido, naquela seara.

Do acordo de leniência

Art. 4º  Os requisitos para a celebração do acordo de leniência, com
pessoas  físicas  e  jurídicas,  nas  hipóteses  em  que  se  mostre  adequada  a
colaboração  com  as  investigações  para  a  eficaz  coleta  de  provas,  além  dos
requisitos previstos para o compromisso de ajustamento de conduta (art. 3º), são os
seguintes:

I – a admissão quanto à participação nos fatos;

II – a identificação dos demais envolvidos no ato ilícito, quando houver,
e a obtenção célere de provas que comprovem o ilícito em apuração;
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III  – a descrição detalhada sobre o conteúdo da cooperação para a
apuração do ato lesivo, relacionando, inclusive, os documentos e outros meios de
provas a serem apresentados;

IV  – o compromisso de dizer a verdade e não omitir nenhum fato ou
dado de que tenha conhecimento, de forma a cooperar plena e permanentemente
com as  investigações  e  com eventual  processo  judicial,  em qualquer  esfera  de
responsabilização, inclusive a criminal;

V – a delimitação dos fatos e atos abrangidos, sopesando o impacto
social da conduta;

VI  – as obrigações que, diante das circunstâncias do caso concreto,
reputem-se necessárias para assegurar a efetividade da colaboração e o resultado
útil do processo.

§1º  A  celebração  do  acordo  de  leniência  interrompe  o  prazo
prescricional  dos  atos  ilícitos  previstos  na  Lei  n.  12.846/2013,  devendo  ser
cientificados os signatários que aquele somente se tornará público após a efetivação
do respectivo acordo, salvo no interesse das investigações.

§2º A celebração do acordo de leniência isentará a pessoa jurídica das

sanções  previstas  no  inciso  II  do  art.  6o (publicação  extraordinária  da  decisão
condenatória) e no inciso IV do art. 19 (proibição de receber incentivos, subsídios,
subvenções,  doações  ou  empréstimos  de  órgãos  ou  entidades  públicas  e  de
instituições  financeiras  públicas  ou  controladas  pelo  poder  público,  pelo  prazo
mínimo de 1 (um) e máximo de 5 (cinco) anos), ambos da Lei n. 12.846/2013, e
reduzirá em até 2/3 (dois terços) o valor da multa que deveria ser aplicável, nos
termos do art. 16, § 2º, da Lei n. 12.846/2013.

§3º Em  se  tratando  de  ato  ilícito  para  o  qual  tenham  concorrido
diversas pessoas jurídicas, o acordo de leniência somente poderá ser firmado com a
primeira a se manifestar sobre seu interesse em cooperar para a apuração do ato
ilícito. 

Dos compromissos assumidos

Art.  5º Tendo como parâmetro a extensão do dano e/ou o grau de
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censura da conduta do compromissário, bem como visando assegurar o respeito aos
princípios que norteiam a administração pública e a eficácia do comando da Lei n.
8.429/1992  ou  qualquer  ato  praticado  contra  a  Administração  Pública  –  Lei  n.
12.846/2013, os acordos de Ajustamento de Conduta e de Leniência terão, além da
reparação integral ao erário, um ou mais dos seguintes compromissos:

I  –  pagamento  de  multa  civil,  cujo  valor  avençado  não  poderá
ultrapassar os limites máximos estabelecidos no artigo 12 da Lei nº 8.429/1992 ou
no art. 6º, I, da Lei n. 12.846/2013, em se tratando de pessoas jurídicas; 

II – reparação de danos morais coletivos;

III  –  não  contratação  com  o  Poder  Público  ou  recebimento  de
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio  de  pessoa  jurídica  da  qual  seja  sócio  majoritário,  por  determinado
período, observando-se, quanto ao acordo de leniência, o disposto no art. 4º,  §2º,
desta Resolução;

IV – renúncia ao cargo ou função pública;

V  – renúncia aos direitos de posse e exercício  de cargos públicos,
inclusive cargos eletivos, por determinado período.

§ 1º  A fixação do valor do dano moral  coletivo previsto no inciso II
deste artigo terá como parâmetros, além dos efeitos advindos do ato de improbidade
administrativa e do grau de censura da conduta do compromissário, a atenção ao
seu caráter sancionatório e educativo.

§2º  Nos  casos  em  que  a  obrigação  a  ser  assumida  pelo
compromissário depender de terceiros para sua plena efetividade (incisos III, IV e V),
considerando que  o  Compromisso de  Ajustamento  de Conduta  não  gera  efeitos
vinculantes  aos  órgãos  públicos  destinatários  que  não  anuírem  formalmente  ao
instrumento,  o  compromisso  formalizado  pelo  Ministério  Público  deverá  ser
encaminhado a juízo, para homologação e constituição de título executivo judicial
(art. 515, inc. III, CPC).

§ 3º Cumulativamente com uma ou mais das condições previstas nos
incisos I a V, poderão também ser avençadas outras obrigações de fazer ou não
fazer que se revelem pertinentes ao caso e não sejam defesas em lei. 
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Art.  6º  O Compromisso  de  Ajustamento  de  Conduta  ou  Acordo  de
Leniência poderão ser tomados em qualquer fase da investigação com as pessoas,
físicas  e/ou  jurídicas,  investigadas  pela  prática  dos  atos  de  improbidade
administrativa,  definidos na Lei  8.429,  de  02 de junho de 1992,  devendo conter
obrigações certas, líquidas e exigíveis.

§ 1º  Quando o compromissário for pessoa física, o compromisso de
ajustamento de conduta poderá ser firmado por procurador com poderes especiais
outorgados por  instrumento  de mandato,  público ou particular,  sendo que,  neste
último caso, necessário se faz o reconhecimento de firma do mandante e a juntada
de cópia do instrumento de mandato aos autos.

§ 2º Quando o compromissário for pessoa jurídica, o compromisso de
ajustamento de conduta deverá ser firmado por quem tiver,  por lei,  regulamento,
disposição estatutária ou contratual, poderes de representação extrajudicial daquela,
ou por procurador com poderes especiais outorgados pelo representante.

§ 3º Tratando-se de empresa pertencente a grupo econômico, deverá
assinar  o  representante  legal  da  pessoa  jurídica  controladora  à  qual  esteja
vinculada, sendo admissível a representação por procurador com poderes especiais
outorgados pelo representante.

§  4º  Na  fase  de  negociação  e  assinatura  do  compromisso  de
ajustamento  de  conduta,  poderão  os  compromissários  ser  acompanhados  ou
representados por  seus advogados,  devendo-se juntar  aos autos  instrumento  de
mandato. 

§ 5º É facultado ao órgão do Ministério Público colher assinatura, como
testemunhas, das pessoas que tenham acompanhado a negociação ou de terceiros
interessados.

§ 6º Poderá o compromisso de ajustamento de conduta ser firmado em
conjunto por órgãos de ramos diversos do Ministério Público ou por este e outros
órgãos públicos legitimados, bem como contar com a participação de  associação
civil, entes ou grupos representativos, além de terceiros interessados.
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Do procedimento

Art.  7º  A iniciativa  para  a  celebração  do  termo  de  ajustamento  de
conduta ou do acordo de leniência caberá ao Ministério Público ou ao responsável
pelo ilícito, hipótese em que a proposta poderá ser apresentada isolada, por um ou
mais investigados, ou conjuntamente, por todos os envolvidos.

§  1º O  investigado  declarará  expressamente  que  foi  orientado  a
respeito de seus direitos, garantias e deveres legais, e de que o não atendimento às
determinações e solicitações do Ministério Público durante a etapa de negociação
implicará na desistência da proposta.

§  2º Sempre  que  possível,  a  celebração  das  modalidades
condicionadas de composição será registrada por meios audiovisuais. 

§ 3º O Conselho Superior do Ministério Público, com prioridade sobre
os demais feitos, verificará a regularidade, legalidade e pertinência do ato jurídico
para homologação.

§  4º O  acompanhamento  do  cumprimento  das  cláusulas  do
compromisso  de  ajustamento  de  conduta  ou  acordo  de  leniência  firmado  em
inquérito  civil  ou  procedimento  preparatório  ocorrerá  em  procedimento
administrativo, a cargo do órgão de execução que o tomou, na forma e no prazo
disciplinado para tramitação daquele procedimento extrajudicial.

§  5º O  compromisso  de  ajustamento  de  conduta  ou  o  acordo  de
leniência, após sua homologação, deverá constar do banco de dados do Ministério
Público do Estado do Rio Grande do Norte.

§ 6º Se o compromisso tiver sido firmado no âmbito de inquérito civil ou
de procedimento  preparatório  e  esgotar  o  objeto  de  investigação,  o  membro  do
Ministério Público deverá arquivar o procedimento e remetê-lo para homologação do
Conselho Superior do Ministério Público,  no prazo e na forma da resolução que
versa sobre a tramitação de procedimentos extrajudiciais.

§  7º  Se  o  compromisso  firmado  não  acarretar  o  arquivamento  do
procedimento,  o  membro  do  Ministério  Público  deverá  promover  seu
desmembramento,  com  posterior  remessa  do  novo  procedimento  ao  Conselho
Superior do Ministério Público, no prazo e na forma da resolução que versa sobre a
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tramitação de procedimentos extrajudiciais.
 

§8º O  órgão  do  Ministério  Público  que  tomou  o  compromisso  de
ajustamento de conduta deverá diligenciar para fiscalizar o seu efetivo cumprimento,
valendo-se, sempre que necessário e possível, de técnicos especializados. 

§9º As diligências de fiscalização mencionadas no artigo anterior serão
providenciadas nos próprios autos em que celebrado o compromisso de ajustamento
de  conduta,  quando  realizadas  antes  do  respectivo  arquivamento,  ou  em
procedimento administrativo especificamente instaurado para tal fim. 

§ 10 Se os acordos de que trata esta Resolução – inclusive, o acordo
de leniência relativo a fatos novos que digam respeito a pessoas físicas ou jurídicas
que  estão  sendo  processadas  por  ato  de  improbidade  administrativa  –  forem
tomados  na  fase  judicial  deverão  ser  submetidos  à  homologação  do  respectivo
Juízo,  sem prejuízo de sua comunicação pelo órgão de execução ao Centro de
Apoio Operacional competente, para fins de registro.

Da desistência 

Art. 8º  A qualquer momento que anteceda a assinatura do termo de
compromisso de ajustamento de conduta ou do acordo de leniência, poderá ocorrer
a desistência quanto à proposta formulada por parte do compromissário, ou, mesmo,
a rejeição da proposta pelo Ministério Público. 

Parágrafo único. A desistência da proposta ou sua rejeição:
 

I  –  não  importará  em  reconhecimento  da  prática  do  ato  ilícito
investigado; e 

II  –  impedirá  a  utilização  das  provas  fornecidas  pelo  beneficiário
exclusivamente em seu desfavor, exceto quando o Ministério Público tiver acesso a
elas por outros meios.

Do descumprimento

Art. 9º No caso de descumprimento do compromisso de ajustamento
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de conduta ou do acordo de leniência: 

I – o compromissário perderá os benefícios pactuados;

II  – haverá o vencimento antecipado das parcelas não pagas, com a
consequente execução:

a)  do  valor  integral  da  multa,  descontando-se  as  frações
eventualmente já pagas; e

b) os valores pertinentes aos danos e ao enriquecimento ilícito.

III – será instaurado ou retomado o procedimento referente aos atos e
fatos incluídos no acordo, ou ajuizada ou retomada a ação civil pública, conforme o
caso,  sem  prejuízo  de  utilização  das  informações  prestadas  e  dos  documentos
fornecidos pelo responsável pelo descumprimento da composição.

§1º  As  medidas  previstas  neste  artigo  serão  executadas
independentemente da execução das multas cominatórias previstas no art.  3º,  V,
desta Resolução.

§2º O descumprimento do Compromisso de Ajustamento de Conduta
poderá  acarretar,  ainda,  a  comunicação  do  inadimplemento  aos  Cartórios  de
Protesto de Títulos, nos termos dos arts. 202, II,  do Código Civil  e 517 do Novo
Código de Processo Civil.

§3º Em caso de descumprimento do acordo de leniência,  a pessoa
jurídica  ficará  impedida  de  celebrar  novo  acordo  pelo  prazo  de  3  (três)  anos,
contados  do  conhecimento,  pela  Administração  Pública,  do  referido
descumprimento. 

Do cumprimento

Art.  10.  Cumpridas  as  condições  estabelecidas,  o  compromisso  ou
acordo  será  declarado  definitivamente  adimplido  mediante  ato  do  membro  do
Ministério Público.

Parágrafo único. Se o compromisso ou o acordo tiver sido firmado no
âmbito de inquérito civil ou procedimento preparatório, satisfeitas todas as cláusulas,
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deverá o membro do Ministério Público promover o arquivamento do procedimento
administrativo  respectivo,  com  comunicação  ao  Conselho  Superior  do  Ministério
Público.

Das disposições finais

Art.  11.  Nos  casos  de  parcelamento  do  valor  destinado  ao
ressarcimento do dano e/ou pagamento da multa civil,  a quantidade de parcelas
levará em conta o interesse público, a extensão do prejuízo ao erário e a capacidade
financeira do compromissário.

§ 1º O produto da multa civil e os valores decorrentes da reparação de
dano  moral  coletivo  serão  revertidos  ao  Fundo  Especial  de  Proteção  dos Bens,
Valores e Interesses Difusos do Estado do Rio Grande do Norte.

§  2º  Os  valores  decorrentes  de  ressarcimento  ao  erário  serão
revertidos em favor de ente público lesado. 

Art.  12.  Na  hipótese  de  o  compromissário,  sendo  pessoa  física,
manifestar interesse também na celebração de acordo de colaboração premiada ou
acordo  de  não-persecução  penal,  poderá  o  órgão  de  execução  suspender  o
andamento  do  inquérito  civil  ou  do procedimento  preparatório,  caso verificada  a
necessidade  da  conclusão  das  tratativas  no  âmbito  criminal,  de  forma  a  evitar
possíveis incompatibilidades entre o avençado nas esferas cível e criminal. 

Dos registros 

Art.  13.  O Conselho Superior  do  Ministério  Público  providenciará  o
encaminhamento ao Conselho Nacional do Ministério Público de cópia eletrônica do
inteiro teor do Compromisso de Ajustamento de Conduta ou Acordo de Leniência de
que trata esta Resolução para alimentação do Portal de Direitos Coletivos, conforme
disposto na Resolução Conjunta CNJ/CNMP n.  2,  de 21 de junho de 2011,  que
institui  os  cadastros  nacionais  de  informações  de  ações  coletivas,  inquéritos  e
termos de ajustamento de conduta.

Parágrafo  único.  Ressalvadas  situações  excepcionais  devidamente
justificadas, publicação no site do Ministério Público do Estado do Rio Grande do
Norte  disponibilizará  acesso  ao inteiro  teor  do  Compromisso de Ajustamento  de
Conduta ou indicará o banco de dados público em que poderá ser acessado.
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Da vigência

Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 

Plenário “Procurador de Justiça William Ubirajara Pinheiro”, do Egrégio
Colégio de Procuradores de Justiça, em Natal/RN, 09 de maio de 2019.

Eudo Rodrigues Leite 
Procurador-Geral de Justiça 

Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça 

Carla Campos Amico
Corregedor-Geral 

Darci Pinheiro 
11º Procurador de Justiça 

Anísio Marinho Neto 
1º Procurador de Justiça 

Myrian Coeli Gondim D'Oliveira Solino 
10º Procurador de Justiça 

Herbert Pereira Bezerra 
17º Procurador de Justiça 

Sayonara Café de Melo
14º Procurador de Justiça
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Iadya Gama Maio 
7º Procurador de Justiça 

José Braz Paulo Neto 
9º Procurador de Justiça 

Rossana Sudário 
8º Procurador de Justiça 

Jovino Pereira da Costa Sobrinho
1º Promotor de Justiça da comarca de Natal

em substituição ao 12º Procurador de Justiça 

José Alves da Silva 
4º Procurador de Justiça 

Naide Maria Pinheiro 
3º Procurador de Justiça 

Jann Polacek Melo Cardoso 
27º Promotor de Justiça da comarca de Natal

Designado para atuar na 13ª Procuradoria de Justiça 

* Republicada por incorreção.
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CONSIDERANDO a existência  de 1 (um) candidato no cadastro de reserva,  área: Administração,  com lotação na Secretaria  de
Planejamento e Gestão, tendo em vista, a desistência da voluntária da área de Psicologia e ausência de candidatos no cadastro de
reserva para essa área/lotação;
CONSIDERANDO a existência de candidatos, no cadastro de reserva, que se inscreveram, especificamente, para prestar serviço na 1ª 
Promotoria de Justiça de Caxias e, tendo em vista, o aspecto positivo do Serviço Voluntário no âmbito ministerial; CONSIDERANDO 
as razões acima expostas e a necessidade de adequação da escala de Prestação do Serviço Voluntário, tanto na 16ª Promotoria de 
Justiça Especializada quanto na 17ª Promotoria de Justiça Especializada, respectivamente, 1º e 2º Promotor de Justiça do Idoso;
CONVOCA os  candidatos  listados  no  anexo  I,  classificados  no  cadastro  de  reserva  para  Prestação  de  Serviço  Voluntário,  para
comparecerem no dia 03 de junho de 2019, a partir das 11: 00 hs na sede da Procuradoria Geral de Justiça, situada à Av. Carlos Cunha,
nº 3261, Calhau, para assinatura do TERMO DE ADESÃO

São Luís/MA, 31 de maio de 2019.

FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS DE SOUSA
Procurador-Geral de Justiça, em exercício

ANEXO I
CONVOCAÇÃO- CADASTRO DE RESERVA

LOTAÇÃO ÁREA CANDIDATOS
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA

CAPITAL SERVIÇO SOCIAL INGRID COELHO COSTA

18ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
ESPECIALIZADA DE DEFESA DA SAÚDE DA

CAPITAL
DIREITO ROUZIANA VANDERLEI GOMES AZEVEDO

22ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
ESPECIALIZADA DE DEFESA DA

MULHER DA CAPITAL
SERVIÇO SOCIAL ERIANA ALBUQUERQUE DOS SANTOS

GABINETE DA PROCURADA RITA DE
CÁSSIA MAIA BAPTISTA DIREITO MARIANA FERNANDES SANTOS

ASSESSORIA JURÍDICA DA
ADMINISTRAÇÃO DIREITO MÁRCIA FERNANDA CORREA BASTOS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO ADMINISTRAÇÃO LEANDRO MARQUES DE ARAÚJO

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAXIAS DIREITO DÉBORA DE OLIVEIRA CALAÇO

16ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
ESPECIALIZADA- 1º PROMOTOR DO IDOSO

DA CAPITAL
SERVIÇO SOCIAL IRANILDES ALVES DA SILVA

17ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
ESPECIALIZADA- 2º PROMOTOR DO IDOSO

DA CAPITAL
SERVIÇO SOCIAL KEYLA FERNANDA SANCHES LIMA

FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS DE SOUSA
Procurador-Geral de Justiça, em exercício

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO nº 75/2019-CPMP

Estabelece  parâmetros  materiais  e  procedimentais  a  serem  observados  para  a  celebração  de  composição,  nas  modalidades
Compromisso  de  Ajustamento  de  Conduta  e  Acordo  de  Leniência,  envolvendo  as  sanções  cominadas  aos  atos  de  improbidade
administrativa, definidos na Lei nº 8.429/1992, e aos atos praticados contra a Administração Pública definidos na Lei nº 12.846/2013,
no âmbito do Ministério Público do Estado do Maranhão.

http://www.mpma.mp.br/
mailto:diarioeletronico@mpma.mp.br
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O COLÉGIO DE PROCURADORES  DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO  DO MARANHÃO,  no  uso das
atribuições previstas no art. 11, inc. XII, da Lei Complementar Estadual nº 013/1991, no art. 9º, § 3º, da Lei nº 7.347/1985, e 
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção
do patrimônio público e social,  do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art.  129, inciso III,  da Constituição
Federal);
CONSIDERANDO que a Lei nº 7.347/1985 (mais conhecida como Lei de Ação Civil Pública), secundando a Constituição Federal de
1988, legitima, no seu art. 5º, inciso I, o Ministério Público a propor a ação principal e a ação cautelar, bem como, no seu § 6º, assinala
que os órgãos públicos legitimados – dentre os quais, naturalmente, o Parquet – poderão tomar dos interessados compromisso de
ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial;
CONSIDERANDO que a necessidade de efetivação dos direitos e garantias fundamentais do Estado brasileiro, após a Constituição
Federal de 1988, se desenvolve com vistas à superação da tradição demandista de acesso ao Poder Judiciário, para alcançar novas
formas de resolução de conflitos, contribuindo decisivamente, por consequência, para o acesso à justiça em sua visão contemporânea;
CONSIDERANDO que a Emenda Constitucional nº 45/2004 (mais conhecida como Reforma do Judiciário) acrescentou ao rol dos 
direitos fundamentais o princípio da celeridade e da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF), indicando, dentre 
outros, a necessidade de criação de meios alternativos de solução de conflitos, evitando-se, tanto quanto possível, a propositura de 
demandas judiciais que, muitas vezes, tramitam por longos períodos e não atingem o êxito pretendido; CONSIDERANDO a 
conveniência institucional de estimular a atuação resolutiva e proativa dos membros do Ministério Público para promoção da justiça e 
redução da litigiosidade;
CONSIDERANDO que a Lei nº 12.529/2011 (que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência) permite a celebração de
Acordo de Leniência,  com pessoas físicas  e  jurídicas  que forem autoras  de infração à  ordem econômica,  desde que colaborem
efetivamente com as investigações e o processo administrativo, mediante o atendimento dos requisitos definidos no referido diploma
(art. 86);
CONSIDERANDO que a Lei nº 12.846/2013 (a qual dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela
prática  de  atos  contra  a  Administração  Pública,  nacional  ou  estrangeira,  e  dá  outras  providências;  mais  conhecida  como  Lei
Anticorrupção)  prevê,  expressamente,  a  composição  por  meio  do  instituto  do  Acordo  de  Leniência,  com as  pessoas  jurídicas
responsáveis  pela  prática  dos  atos  previstos  naquele  diploma que  colaborarem efetivamente  com as  investigações  e  o  processo
administrativo, mediante o atendimento dos requisitos definidos na citada legislação (art. 16);
CONSIDERANDO que a transação e a suspensão condicional do processo, previstas na Lei nº 9.099/1995, e, mais recentemente, a
colaboração premiada (Lei nº 12.850/2013), no campo penal, permitem afastar a incidência estrita de determinados comandos legais
penalizadores e sancionatórios;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 118/2014, instituiu, no âmbito do Ministério Público, a Política Nacional de Incentivo à
Autocomposição, tais como, a negociação, a mediação, a conciliação, o processo restaurativo e as convenções processuais, o que foi
referendado pela  Recomendação CNMP nº  54/2017, que dispõe sobre a Política Nacional  de Fomento à  Atuação Resolutiva do
Ministério Público brasileiro;
CONSIDERANDO que os princípios e as normas estatuídas na Lei nº 13.105/2015 (novo Código de Processo Civil) incorporaram
mecanismos de autocomposição de conflitos cuja diretriz eleva os poderes da ação resolutiva, superando-se a forma rígida, tradicional
e única de realização dos direitos por meio da imposição estatal da sentença;
CONSIDERANDO que a denominada Carta de Brasília, datada de 2016, concebida no âmbito do Conselho Nacional do Ministério
Público,  reconhece que “se  faz  necessária  uma revisitação  da atuação  jurisdicional  do  Ministério  Público,  de  modo a  buscar  a
proatividade e a resolutividade da Instituição e, ao mesmo tempo, evitar a propositura de demandas judiciais em relação às quais a
resolução extrajudicial é a mais indicada”, enfatizando-se, para tanto, que “os mecanismos de atuação extrajudicial são plurais e não
taxativos”;
CONSIDERANDO que o direito à probidade administrativa situa-se dentro do microssistema de tutela dos direitos coletivos (esse
plexo normativo até aqui escandido), impondo-se, quanto à estruturação dos mecanismos para a proteção coletiva do referido direito, a
aplicação  sistemática  das  diferentes  legislações  que  compõem  esse  microssistema,  obedecendo-  se  aos  preceitos  do  direito
fundamental ao justo e apropriado processo e aplicando-se, no que couber, o diploma base do direito processual para a solução das
controvérsias advindas dessa estruturação;
CONSIDERANDO que  a  Lei  nº  13.140/2015  (mais  conhecida  como  Lei  da  Mediação)  admite  a  composição  extrajudicial  nas
hipóteses em que a matéria objeto do litígio esteja sendo discutida em ação de improbidade administrativa (art. 36, § 4º), em que pese
o contido no art. 17, § 1º, da Lei nº 8.429/1992 (mais conhecida como Lei de Improbidade Administrativa), o qual estabelece  a
vedação à transação, acordo ou conciliação nas respectivas ações, levando à conclusão de que o ordenamento jurídico, em certas
situações, autoriza o Ministério Público a celebrar Compromisso de Ajustamento de Conduta em relação às sanções cominadas aos
atos de improbidade administrativa definidos nesse diploma e aos atos praticados contra a Administração Pública definidos na Lei
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nº 12.846/2013, de tal forma que assegure a probidade, porém mediante instrumentos dotados de maior efetividade e adequação às
peculiaridades contemporâneas;
CONSIDERANDO que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, no AgRg no AREsp nº 126.660/SC, que a simples imposição da
sanção  de  ressarcimento  ao  erário  pode  configurar  reprimenda  suficiente  nas  ações  de  improbidade  administrativa,  em face  da
extensão do dano, da gravidade do fato e proveito patrimonial obtido, à luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade, da
razoabilidade e da eficiência;
CONSIDERANDO que o Compromisso de Ajustamento de Conduta e o Acordo de Leniência, mediante a observância de critérios
legais, além das vantagens decorrentes da celeridade e da eficiência, possibilitam a obtenção de resultado similar ou até mesmo melhor
do que aquele que, potencialmente, poderia ser obtido em juízo, contribuindo para o descongestionamento do Poder Judiciário, além
de um efetivo ressarcimento ao erário;
CONSIDERANDO que,  em regra,  a transação alcança direitos patrimoniais  disponíveis,  a exemplo da cominação de multa,  em
harmonia com as disposições da lei civil (art. 841, do Código Civil de 2002), o que, consequentemente, exclui do âmbito do ajuste
extrajudicial sanções que importem em vulneração a direitos indisponíveis relacionados ao estado, à capacidade das pessoas e, de
modo geral, aos direitos personalíssimos, dentre os quais é possível incluir os direitos políticos, em razão da prerrogativa do foro,
enquanto detentor do poder na estrutura da República Federativa do Brasil (art. 1º, parágrafo único, da Constituição Federal), de influir
na ambiência política;
CONSIDERANDO que, em qualquer hipótese, preserva-se a indisponibilidade do interesse público, pois as aludidas modalidades
condicionadas de composição pressupõem o compromisso de recomposição do dano causado e a imposição de uma ou mais sanções
cominadas ao caso, quando a devolução dos valores recebidos indevidamente ou o ressarcimento do dano não se mostrarem suficientes
à repressão e à prevenção;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 179/2017 (a qual regulamenta o art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/1985, disciplinando,  no
âmbito do Ministério Público, a tomada do Compromisso de Ajustamento de Conduta) admite a possibilidade do Compromisso de
Ajustamento de Conduta nas hipóteses configuradoras de improbidade administrativa (art. 1º, § 2º), sem prejuízo do ressarcimento ao
erário e da aplicação de uma ou de algumas das sanções previstas em lei, de acordo com a conduta ou o ato praticado;
CONSIDERANDO que esse mesmo ato normativo (Resolução CNMP nº 179/2017) impõe a cada ramo do Ministério Público a
obrigação de adequar seus atos normativos quanto ao Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, no prazo de 120 (cento e
vinte) dias;
CONSIDERANDO  a  necessidade  de  garantir  a  efetividade  dos  Compromissos  de  Ajustamento  de  Conduta  e  dos  Acordos  de
Leniência;
CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar a atuação do Ministério Público em relação ao Compromisso de Ajustamento de
Conduta e ao Acordo de Leniência como garantias da sociedade, sem prejuízo da preservação da independência funcional assegurada
constitucionalmente a seus membros;
CONSIDERANDO que, no atual panorama jurídico brasileiro, a função social do contrato limita a liberdade de contratar, nos termos
do art. 421, do Código Civil;
CONSIDERANDO que o exercício da liberdade de contratar reside em momento anterior à concretização do vínculo, 
circunscrevendo-se ao direito dos indivíduos de decidir, desimpedidamente, se e com quem celebrarão o contrato; CONSIDERANDO 
que a liberdade de contratar, enquanto expressão da autonomia privada, pode ser igualmente flexibilizada pelo titular em decorrência 
de seus interesses, embora de outras ordens;
CONSIDERANDO que a funcionalização dos contratos e da propriedade privada – que também encontram esteio constitucional –
traduz o reconhecimento de que os interesses privados não podem se sobrepor às outras garantias tuteladas pela Constituição Federal,
como a moralidade e a probidade administrativa;
CONSIDERANDO que é do interesse público a  responsabilização do agente  pelos  danos morais  coletivos que causar,  inclusive
aqueles advindos da prática de atos de improbidade administrativa;
CONSIDERANDO que a capacidade eleitoral passiva é a aptidão para ser votado, razão por que se permite a tomada do compromisso 
de não exercício de tal direito por determinado período, desde que sua eficácia esteja sujeita à homologação judicial; 
CONSIDERANDO que a exoneração a pedido do servidor é ato voluntário, afeto à respectiva disponibilidade do indivíduo, capaz de 
acarretar a resolução do vínculo com a Administração Pública, razão por que, a princípio, deverá ser acatada, tal como ocorre na esfera
privada quando o trabalhador empregado decide desligar-se dos quadros da sociedade;

CONSIDERANDO que o arquivamento do Inquérito Civil promovido com base no Termo de Ajustamento de Conduta deverá ser 
homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público (art. 9º, § 1º, da Lei nº 7.347/85);

CONSIDERANDO, por fim, a decisão proferida pelo Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público nos autos do 
Processo Administrativo nº 1724/2018.

RESOLVE:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. As tratativas prévias, a celebração e a fiscalização do cumprimento de Compromisso de Ajustamento de Conduta e de Acordo 
de Leniência envolvendo as sanções cominadas aos atos de improbidade administrativa, definidos na Lei nº 8.429/1992, e
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aos atos praticados contra a Administração Pública, contidos na Lei nº 12.846/2013, no âmbito do Ministério Público do Estado do
Maranhão, deverão observar os parâmetros materiais e procedimentais previstos nesta Resolução.
Art. 2º. As avenças reguladas por esta Resolução poderão ser celebradas, tanto na fase extrajudicial quanto na fase judicial, com as
pessoas, físicas ou jurídicas, visando à aplicação célere e proporcional das respectivas sanções e à constituição de meio de  obtenção
de  provas,  em qualquer  ato  de  improbidade  administrativa,  definido  na  Lei  nº  8.429/1992,  ou  qualquer  ato  praticado  contra  a
Administração Pública,  previsto na Lei  nº 12.846/2013, desde que o beneficiado pela composição colabore efetivamente com as
investigações e o processo, quando for o caso.

CAPÍTULO II
DO COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

Art.  3º.  Na celebração  do  Compromisso  de  Ajustamento  de Conduta,  deverão ser  observadas,  no  mínimo,  obrigatoriamente,  as
seguintes condições:

I – cessação do envolvimento do compromissário com o ato ilícito;
II – compromisso de reparação integral do dano sofrido pelo erário, de restituição total do produto do enriquecimento ilícito e dos
bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito, direta ou indiretamente, obtidos dessa infração, quando for o caso;
III  –  estabelecimento  de  prazo  para  o  cumprimento  das  obrigações  pactuadas,  com  fixação  de  multa  para  a  hipótese  de
inadimplemento;
IV – oferecimento de garantias do cumprimento dos compromissos assumidos;
V – compromisso de comparecimento perante o Ministério Público ou em juízo, às próprias expensas, quando necessário. 
Parágrafo único. Nos casos de parcelamento do valor destinado ao ressarcimento do dano, a quantidade de parcelas levará em  
conta o interesse público, a extensão do prejuízo ao erário e a capacidade financeira do beneficiário.

Art. 4º. Tendo como parâmetro a extensão do dano e/ou o grau de censura da conduta do compromissário, bem como visando a
assegurar  a  eficácia  dos  comandos  da  Lei  nº  8.429/1992  e  o  respeito  aos  princípios  que  norteiam a  Administração  Pública,  o
Compromisso de Ajustamento de Conduta também preverá um ou mais dos seguintes compromissos, sempre sob os auspícios do
princípio da proporcionalidade:

I – pagamento de multa civil cujo valor avençado não poderá ultrapassar os limites máximos estabelecidos no art. 12, da Lei nº
8.429/1992 e será revertido à pessoa jurídica lesada;
II – não contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou
entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público por determinado período,  que não
poderá ultrapassar os limites máximos estabelecidos no art. 12, da Lei nº 8.429/1992;
III –  cumprimento  de  obrigações  que,  diante  das  circunstâncias  do  caso  concreto,  reputem-se  necessárias  para  assegurar  o
comprometimento da pessoa jurídica em promover alterações em sua governança, que mitiguem o risco de ocorrência de novos
atos lesivos e o monitoramento eficaz dos compromissos firmados na composição;
IV – renúncia da função pública;
V – reparação de danos morais coletivos;
VI – renúncia ao direito de se candidatar a cargos públicos eletivos, por determinado período, que não poderá ultrapassar os limites
máximos estabelecidos no artigo 12, da Lei nº 8.429/1992.

§ 1º Nos casos de parcelamento do valor destinado ao pagamento da multa civil, a quantidade de parcelas levará em conta o interesse
público, a extensão do prejuízo ao erário e a capacidade financeira do beneficiário.
§ 2º Na hipótese de avençada a condição prevista no inciso IV deste artigo, consignar-se-á, no respectivo termo, cláusula explicitando
que o compromissário,  de forma irretratável,  requer sua exoneração da respectiva função pública,  inclusive ficando autorizado o
Ministério Público a encaminhar cópia do Compromisso de Ajustamento de Conduta à respectiva entidade da Administração Pública
direta ou indireta, para efetivação da condição, caso não apresente comprovação de sua exoneração no  prazo máximo de 30 (trinta)
dias, a contar da celebração do compromisso.
§ 3º A fixação do valor do dano moral coletivo, previsto no inciso V deste artigo, terá como parâmetros, além dos efeitos advindos do
ato de improbidade administrativa e do grau de censura da conduta do compromissário, a atenção ao seu caráter sancionatório e
socioeducativo.
§ 4º Os valores decorrentes de astreintes e reparação de dano moral coletivo serão revertidos em favor de fundos federais, estaduais
e/ou municipais, que tenham como escopo o enfrentamento à corrupção, de preferência em favor do FEDD – Fundo Estadual de
Proteção dos Direitos Difusos do Maranhão, instituído pela Lei Estadual nº 10.417/2016 (Agência nº 3846-6, Conta Corrente nº 8314-
8, Banco do Brasil. CNPJ nº 09.556.140/0001-15) ou a projetos relativos às políticas públicas afetadas.
§ 5º  Sendo avençadas as  condições de que tratam os incisos IV e  VI deste  artigo,  consignar-se-á  no respectivo  termo cláusula
explicitando que o compromissário renuncia à função pública ou ao direito de concorrer a cargo público eletivo, pelo prazo avençado,
bem como, que a eficácia daquela cláusula específica sujeitar-se-á à homologação judicial.
§ 6º Cumulativamente com uma ou mais das condições previstas nos incisos I a IV, poderão, também, ser avençadas outras obrigações
de fazer ou não fazer que se revelem pertinentes ao caso e não sejam defesas em lei.
Art. 5º. Os interessados serão informados dos requisitos necessários para a sua celebração, assim como das consequências de seu
descumprimento, sendo também cientificados de que a composição celebrada com o Ministério Público não impede a ação de
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outros legitimados, nem afasta as consequências penais decorrentes do mesmo fato,  salvo se houver colaboração premiada nesse
sentido, naquela seara.
Art. 6º. O Compromisso de Ajustamento de Conduta poderá ser tomado em qualquer fase da investigação, nos autos de inquérito civil
ou procedimento correlato, ou no curso da ação judicial, devendo conter obrigações certas, líquidas e exigíveis, salvo peculiaridades
do caso concreto, e ser assinado pelo órgão do Ministério Público e pelo compromissário.
Parágrafo  único:  Para  a  celebração  do  Compromisso  de  Ajustamento  de  Conduta  deverá  ser  oportunizada  a  participação  dos
representantes da pessoa jurídica afetada (Art. 17 da LIA), sem prejuízo do seu regular prosseguimento.
Art. 7º. Não sendo o titular dos direitos concretizados no Compromisso de Ajustamento de Conduta, não pode o órgão do Ministério
Público fazer concessões que impliquem renúncia aos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, cingindo-se a
negociação à interpretação do direito para o caso concreto, à especificação das obrigações adequadas e necessárias, em especial o
modo,  tempo e  lugar  de cumprimento,  bem como, à mitigação,  à compensação e  à  indenização dos danos que não possam ser
recuperados.
Art. 8º. Na hipótese de o compromissário, sendo pessoa física, manifestar interesse também na celebração de acordo de  colaboração
premiada, poderá o órgão de execução suspender o andamento do inquérito civil ou do procedimento preparatório, caso verificada a
necessidade  da  conclusão  das tratativas  de colaboração  premiada a  investigação  de  natureza  penal,  de  forma a  evitar  possíveis
incompatibilidades entre o avençado nas esferas cível e criminal.

CAPÍTULO III
DO ACORDO DE LENIÊNCIA

Art. 9º. Os requisitos para a celebração do Acordo de Leniência com pessoas jurídicas, nas hipóteses em que haja colaboração com as
investigações, além dos previstos para o Compromisso de Ajustamento de Conduta contidos no capítulo anterior, no que couber, são os
seguintes:

I – admissão quanto à participação nos fatos;
II – identificação dos demais envolvidos no ato ilícito, quando houver, e a obtenção célere de provas que comprovem o ilícito em
apuração;
III – descrição detalhada sobre o conteúdo da cooperação para a apuração do ato lesivo, relacionando, inclusive, os documentos e
outros meios de provas a serem apresentados;
IV – compromisso de dizer a verdade e não omitir nenhum fato ou dado de que tenha conhecimento, de forma a cooperar plena e
permanentemente com as investigações e com eventual processo judicial,  em qualquer esfera de responsabilização, inclusive a
criminal;
V – delimitação dos fatos e atos abrangidos, sopesando o impacto social da conduta;
VI – assunção de obrigações que, diante das circunstâncias do caso concreto, reputem-se necessárias para assegurar a efetividade
da colaboração e o resultado útil do processo.
CAPÍTULO IV
DO PROCEDIMENTO DA AVENÇA

Art. 10. A proposta para a celebração do Compromisso de Ajustamento de Conduta e do Acordo de Leniência será apresentada pelo
responsável do ato ilícito ao órgão do Ministério Público com atribuição, cabendo a este, após concluída a negociação, a formalização
dos seus termos.
§ 1º A pessoa proponente declarará expressamente que foi orientada a respeito de seus direitos, garantias e deveres legais, e de que o
não atendimento às determinações e solicitações do Ministério Público durante a etapa de negociação implicará a desistência da
proposta.

§ 2º Sempre que possível, a celebração das modalidades condicionadas de composição será registrada por meios audiovisuais.
§ 3º O beneficiado deverá estar assistido por advogado quando da celebração do ato.

§ 4º  Quando o  beneficiado  for  pessoa  física,  a  avença  pode ser  firmada  por  procurador  com poderes  especiais  outorgados  por
instrumento de mandato, público ou particular, sendo que, neste último caso, com reconhecimento de firma.
§ 5º Quando o beneficiado for pessoa jurídica, a avença deverá ser firmada por quem tiver, por lei, regulamento, disposição estatutária
ou contratual, poderes de representação extrajudicial daquela, ou por procurador com poderes especiais outorgados pelo representante.
E, tratando-se de empresa pertencente a grupo econômico, deverá assinar o representante legal da pessoa jurídica controladora à qual
esteja vinculada, sendo também admissível a representação por procurador com poderes especiais outorgados pelo representante.
§  6º  Verificando  o  presidente  da  investigação  que  o  assunto  envolve  também  atribuições  de  outro  órgão  de  execução  deverá
oportunizar a participação desse último na avença, sem prejuízo de seu regular prosseguimento.
Art. 11. Se a avença tiver sido firmada no âmbito de inquérito civil ou de procedimento preparatório e esgotar seu objeto, o membro do
Ministério Público deverá arquivar o procedimento e remetê-lo para homologação do Conselho Superior do Ministério Público, no
prazo e na forma da regulamentação específica.
Art. 12. Nas ações já ajuizadas, a avença será submetida à homologação judicial, hipótese em que poderão ser cumuladas outras
sanções, além daquelas previstas nos arts. 3º e 4º, desta Resolução.
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Art.  13.  O Compromisso  de  Ajustamento  de  Conduta  e  o  Acordo  de  Leniência  serão  encaminhados  ao  Conselho  Superior  do
Ministério Público, que determinará a sua publicidade no Diário Eletrônico e no Portal da Transparência do Ministério Público, no
prazo de 15 (quinze) dias, salvo se diferentemente recomendar o interesse das investigações e do processo.

Parágrafo Único: A publicação dar-se-á por extrato, que deverá conter:
I- a indicação do inquérito civil ou procedimento; II-
a indicação do órgão de execução;
III- a área de tutela dos direitos em que firmado o ato, e sua abrangência territorial, quando for o caso; 
IV- a indicação das partes, seus CPF ou CNPJ, e o endereço de domicílio ou sede;

V- objeto específico da avença;
VI- indicação do endereço eletrônico em que se possa acessar o inteiro teor das avenças ou local em que seja possível obter cópia
impressa integral.

Art. 14. A qualquer momento que anteceda a celebração do Compromisso de Ajustamento de Conduta ou do Acordo de Leniência, a
pessoa  proponente  poderá  desistir  da  proposta  ou  o  Ministério  Público  poderá  rejeitá-la,  situações  que  não  importarão  em
reconhecimento da prática do ato ilícito investigado e impedirão a utilização das provas fornecidas pelo beneficiado exclusivamente
em seu desfavor, exceto quando o Ministério Público tiver acesso a elas por outros meios.
Art. 15. No Compromisso de Ajustamento de Conduta e no Acordo de Leniência deverá constar cláusula que obrigue o beneficiado a
divulgar, pela via de maior alcance social disponível em cada hipótese, os termos da avença e os meios de contato da Ouvidoria do
Ministério Público do Estado do Maranhão, para que os cidadãos possam acompanhar o efetivo cumprimento do ajuste celebrado.

CAPÍTULO V
DO ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DA AVENÇA

Art. 16. O acompanhamento do efetivo cumprimento da avença, através de diligências de fiscalização, dar-se-á nos próprios autos em
que celebrada ou em procedimento administrativo especificamente instaurado para tal fim (art. 8º, inciso I, da Resolução CNMP nº
174/2017), a cargo do órgão de execução com atribuição, na forma e no prazo disciplinados, valendo-se, sempre que necessário e
possível, de técnicos especializados.
Parágrafo  único.  Poderão  ser  previstas,  na  avença,  obrigações  consubstanciadas  na  periódica  prestação  de  informações  sobre  a
execução do acordo.
Art. 17. Cumpridas as condições estabelecidas, o compromisso ou acordo será declarado definitivamente adimplido mediante ato do
membro do Ministério Público.
Parágrafo  único.  Se o compromisso  ou o acordo tiver  sido firmado no âmbito  de inquérito  civil  ou procedimento preparatório,
satisfeitas todas as cláusulas, deverá o membro do Ministério Público promover seu arquivamento perante o Conselho Superior do
Ministério Público.
Art. 18. No caso de descumprimento do Compromisso de Ajustamento de Conduta ou do Acordo de Leniência: I –
a pessoa perderá os benefícios pactuados;

II – haverá o vencimento antecipado das parcelas não pagas e a execução judicial dos valores não pagos.
III – será instaurado ou retomado o procedimento referente aos atos e fatos incluídos no acordo, ou ajuizada ou retomada a ação
civil pública, conforme o caso, sem prejuízo de utilização das informações prestadas e dos documentos fornecidos pelo responsável
do descumprimento da composição.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19. O Ministério Público do Estado do Maranhão deverá manter atualizados os dados acerca dos casos da composição regulados
por esta Resolução, após sua homologação, inclusive para fins de controle estatístico.
Art.  20.  A Coordenadoria  de Biblioteca e  Documentação providenciará  o encaminhamento  ao Conselho Nacional  do Ministério
Público de cópia eletrônica do inteiro teor das avenças tratadas nesta Resolução, para alimentação do Portal de Direitos Coletivos,
conforme disposto na Resolução Conjunta  CNJ CNMP nº  02/2011,  que institui  os cadastros nacionais  de informações de ações
coletivas, inquéritos e termos de ajustamento de conduta e dá outras providências.
Art. 21. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Recomendação nº 02/2013 (DJE de 10 de setembro
de 2013).

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE.
SALA DE REUNIÃO DO COLEGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇADO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM SÃO LUÍS, 30 DE 
MAIO DE 2019.

FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS DE SOUSA
Procurador-Geral de Justiça em exercício
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((PPuubblliiccaaddaa  nnoo  DDiiáárriioo  OOffiicciiaall  nnºº  3333889955,,  eeddiiççããoo  ddee  1133  ddee  jjuunnhhoo  ddee  22001199))  

 
Disciplina e regulamenta, no âmbito do Ministério Público do 
Estado do Pará, a instauração e tramitação dos 
procedimentos extrajudiciais cíveis e administrativos nas 
questões de interesses ou direitos difusos, coletivos, 
individuais homogêneos e individuais indisponíveis, o termo 
de ajustamento de conduta e a recomendação, e dá outras 
providências.  

 
O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA, órgão da Administração 

Superior do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), no uso de suas atribuições legais, e 
 
CONSIDERANDO o que dispõem o art. 129, inciso III, da Constituição da 

República; os arts. 25, inciso IV, e 26, inciso I, da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993; a 
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985; e a Resolução nº 23, de 27 de setembro de 2007, do 
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), com as modificações posteriores;  

 
CONSIDERANDO a edição das Resoluções do Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP) nº 164, de 28 de março de 2017; 174, de 4 de julho de 2017; 179, 
de 26 de julho de 2017; e 199, de 10 de maio de 2019; 

 
CONSIDERANDO a Recomendação Conjunta nº 003/2014 - MP/PGJ/CGMP, 

de 18 de novembro de 2014; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar e regulamentar, no âmbito do 

Ministério Público do Estado do Pará, a instauração e tramitação dos procedimentos 
extrajudiciais cíveis e administrativos nas questões de interesses ou direitos difusos, coletivos, 
individuais homogêneos e individuais indisponíveis da notícia de fato, do inquérito civil público, 
do procedimento preparatório e do procedimento administrativo, o termo de ajustamento de 
conduta e a recomendação;  

 
CONSIDERANDO a edição, pelo CNMP, da Resolução nº 199, de 10 de maio 

de 2019, que instituiu e regulamentou “o uso de aplicativos de mensagens instantâneas ou 
recursos tecnológicos similares para comunicação de atos processuais no âmbito do Conselho 
Nacional do Ministério Público e do Ministério Público brasileiro”; 

 
CONSIDERANDO, ainda, a padronização taxonômica levada a efeito pelas 

tabelas unificadas do CNMP; e 
 
CONSIDERANDO, também, a proposta do Procurador-Geral de Justiça 

submetida à deliberação do Colegiado, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º  Disciplinar e regulamentar, no âmbito do Ministério Público do Estado 

do Pará (MPPA), a instauração e tramitação dos autos extrajudiciais cíveis e administrativos na 
área dos interesses ou direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos e individuais 
indisponíveis, o termo de ajustamento de conduta e a recomendação. 

 



Parágrafo único.  Todos os autos extrajudiciais cíveis e administrativos deverão 
observar, obrigatoriamente, as definições das tabelas unificadas estabelecidas pelo Conselho 
Nacional do Ministério Público (CNMP).  

 
CAPÍTULO I 

DA NOTÍCIA DE FATO 
 
Art. 2º  A notícia de fato é qualquer demanda dirigida aos órgãos da atividade-

fim do Ministério Público, submetida à apreciação das Procuradorias e Promotorias de Justiça, 
conforme as atribuições das respectivas áreas de atuação, podendo ser formulada 
presencialmente ou não, entendendo-se como tal a realização de atendimentos, bem como a 
entrada de notícias, documentos, requerimentos ou representações. 

 
Art. 3º  A notícia de fato anônima não implicará a ausência de providências, 

desde que forneça, por meio legalmente permitido, informações sobre o fato e seu provável 
autor, bem como a qualificação mínima que permita a sua identificação e localização, sob pena 
de indeferimento liminar.  

 
Art. 4º  Se as informações forem verbais, deverão ser reduzidas a termo. 
 
Art. 5º  A notícia de fato deverá ser registrada em sistema informatizado de 

controle e distribuída livre e aleatoriamente entre os órgãos ministeriais com atribuição para 
apreciá-la.  

 
§ 1º  Quando o fato noticiado for objeto de procedimento em curso, a notícia de 

fato será distribuída por prevenção. 
 
§ 2º Se aquele a quem for encaminhada a notícia de fato entender que a 

atribuição para apreciá-la é de outro órgão de execução ou outro Ministério Público, promoverá 
a sua remessa ao ente ministerial habilitado para tanto. 

 
§ 3º Na hipótese do parágrafo anterior, a remessa se dará independentemente 

de homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), com o devido registro 
no sistema próprio, se a ausência de atribuição for manifesta ou, ainda, se estiver fundada em 
jurisprudência consolidada ou orientação do CSMP.  

 
Art. 6º Na hipótese de a demanda ingressar no Ministério Público em órgão 

interno exclusivamente administrativo, este deverá encaminhá-la à Coordenação da 
Procuradoria ou Promotoria de Justiça com atribuição para apreciá-la, sem prejuízo da devida 
distribuição. 

 
Art. 7º A notícia de fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do 

seu recebimento, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias.  
 
Parágrafo único.  No prazo do caput, o membro do Ministério Público poderá 

colher informações preliminares imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do 
procedimento próprio, sendo vedada a expedição de requisições. 

 
Art. 8º A notícia de fato será arquivada quando: 
 
I -  o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já 

se encontrar solucionado; 



 
II -  a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos 

termos da jurisprudência consolidada ou orientação do CSMP; ou  
 
III -  for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o 

início de uma apuração e o noticiante não atender à intimação para completá-la. 
 
§ 1º O noticiante será cientificado da decisão de arquivamento 

preferencialmente por correio eletrônico pessoal, por meio de aplicativos de mensagens 
instantâneas ou recursos tecnológicos similares ou por contato telefônico, mediante prévia e 
voluntária adesão em termo próprio em que concorda com o teor da intimação eletrônica, 
informando ao órgão os dados pertinentes e mantendo-os sempre atualizados, interpretando-
se o seu silêncio como recusa.  

 
§ 2º  Na hipótese de recusa ou frustração da tentativa de cientificação por meio 

de aplicativos de mensagens instantâneas ou recursos tecnológicos similares, deverão ser 
utilizados os meios convencionais de comunicação dos atos processuais segundo as normas 
vigentes.  

 
§ 3º  As partes podem, a qualquer tempo, solicitar o seu desligamento do 

sistema de comunicações processuais por aplicativos de mensagens instantâneas ou recursos 
tecnológicos similares.  

 
§ 4º  A comunicação ao noticiante é facultativa no caso de a notícia de fato ter 

sido encaminhada ao Ministério Público em decorrência de dever de ofício.  
 
§ 5º  Na hipótese de o noticiante ser pessoa hipossuficiente e não possuir 

instrumento eletrônico digital de comunicação ou no caso de recusa de intimação por meio 
eletrônico, a ciência da decisão do arquivamento será feita pessoalmente ou por seu 
representante, exclusivamente, por meio de carta com aviso de recebimento, intimação 
pessoal, publicação na imprensa oficial ou mediante a lavratura de termo de aviso afixado em 
quadro próprio do prédio do MPPA. 

 
§ 6º  Do arquivamento da notícia de fato caberá recurso ao CSMP no prazo de 

10 (dez) dias.  
 
§ 7º  A comunicação à parte interessada deverá conter, anexa, cópia da 

decisão de arquivamento e, expressamente, a informação de que poderá haver recurso ao 
CSMP, nos termos expressos nesta Resolução. 

 
§ 8º  A Comunicação produz efeitos a partir da confirmação do recebimento da 

mensagem pelo destinatário, que deverá ocorrer no prazo de até 3 (três) dias. 
 
§ 9º  Serão juntadas aos autos cópia da mensagem de envio e recebimento do 

correio eletrônico, do aviso de recebimento da carta, da intimação pessoal ou da intimação pela 
imprensa oficial, ou de certidão com o dia, o horário e o número de telefone para o qual se 
enviou a comunicação, bem como o dia e o horário em que ocorreu a confirmação do 
recebimento da mensagem pelo destinatário, com imagem da tela (print) do aparelho no qual 
conste a intimação.  

 



§ 10.  O recurso será protocolado na secretaria do órgão que o arquivou e 
juntado à notícia de fato, que deverá ser remetida ao CSMP no prazo de 3 (três) dias, caso não 
haja reconsideração. 

 
§ 11.  Será indeferida a instauração de notícia de fato quando o fato narrado 

não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério 
Público ou for incompreensível.  

 
Art. 9º  Não havendo recurso, a notícia de fato será arquivada no órgão que a 

apreciou, registrando-se no sistema respectivo em ordem cronológica, ficando a documentação 
à disposição dos órgãos correcionais.  

 
Art. 10.  Na hipótese de notícia de fato de natureza criminal, além da 

providência prevista no art. 7º, parágrafo único, o membro do Ministério Público deverá 
observar as normas pertinentes do CNMP e da legislação vigente. 

 
Art. 11.  O membro do Ministério Público, verificando que o fato requer 

apuração ou acompanhamento ou vencido o prazo do art. 7º, caput, instaurará o procedimento 
próprio. 

 
Art. 12.  É vedado ao órgão de execução arquivar a notícia de fato ou instaurar 

qualquer tipo de procedimento sob o único fundamento de que o prazo mencionado nesta 
Resolução se esgotou, caso não conste nos autos a realização de diligências preliminares ou 
enquanto houver diligência pendente. 
 

CAPÍTULO II 
DO PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO 

 
Art. 13.  O procedimento preparatório é o procedimento formal, prévio ao 

inquérito civil, que visa apurar elementos voltados à identificação dos investigados ou do 
objeto. 

§ 1º  O procedimento de que trata o caput deve ser concluído no prazo de 90 
(noventa) dias, contados de sua instauração, prorrogável por igual prazo, uma única vez, em 
caso de motivo justificável. 

 
§ 2º  Vencido o prazo previsto no parágrafo anterior, o membro do Ministério 

Público promoverá o arquivamento do procedimento preparatório, ajuizará a respectiva ação 
civil pública ou convertê-lo-á em inquérito civil. 

 
Art. 14.  O procedimento preparatório deverá ser autuado, as folhas numeradas 

e registrado em sistema informatizado próprio, mantendo-se a numeração quando de eventual 
conversão. 

  
Art. 15.  A conversão de procedimento preparatório em inquérito civil será feita 

mediante a confecção de nova portaria, que conterá o nome dos investigados e o objeto 
delimitado, além dos demais requisitos previstos nesta Resolução. 

 
Parágrafo único.  A portaria de conversão deverá receber numeração de folhas 

contínua nos autos de procedimento preparatório, e este deverá ter sua nomenclatura alterada 
para inquérito civil, em sistema informatizado. 

  



Art. 16. Aplicam-se ao procedimento preparatório, no que couber, as regras 
referentes ao inquérito civil, inclusive quanto à atribuição para instauração mediante portaria, 
instrução, processamento e arquivamento.  
 

CAPÍTULO III 
DO INQUÉRITO CIVIL 

 
Seção I 

Da Definição 
 

Art. 17.  O inquérito civil é a investigação administrativa, de caráter inquisitorial, 
unilateral e facultativo, instaurado e presidido por membro Ministério Público e destinado a 
apurar a ocorrência de danos efetivos ou potenciais a direitos ou interesses difusos, coletivos 
ou individuais homogêneos, ou outros que lhe incumba defender, servindo como preparação 
para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais.  

 
Parágrafo único.  O inquérito civil não é condição de procedibilidade para o 

ajuizamento das ações de titularidade do Ministério Público, nem para a realização das demais 
medidas de sua atribuição. 

 
Seção II 

Da Instauração 
 
Art. 18.  O inquérito civil poderá ser instaurado: 
 
I -  de ofício; 
 
II -  em decorrência da notícia de fato apresentada por qualquer pessoa, ou de 

comunicação de outro órgão do Ministério Público ou de qualquer autoridade, desde que 
forneça, por meio legalmente permitido, informações sobre o fato e seu provável autor, bem 
como a qualificação mínima que permita sua identificação e localização; ou 

 
III -  por designação do Procurador-Geral de Justiça, do CSMP e dos demais 

órgãos superiores da instituição, nos casos cabíveis. 
 
§ 1º  A atuação de ofício ocorrerá no caso de o membro ter conhecimento, por 

qualquer forma, de fato que, em tese, constitua ameaça ou lesão aos interesses ou direitos 
mencionados no art. 17 desta Resolução, devendo, no caso de não possuir atribuição, 
cientificar o membro que a possua para conhecimento e adoção das providências respectivas. 

 
§ 2º  A falta de formalidade na apresentação das informações referidas no 

inciso II deste artigo, bem como sendo as informações verbais, que deverão ser reduzidas a 
termo, não implica o indeferimento do pedido de instauração do inquérito civil, salvo se, desde 
logo, mostrar-se improcedente a notícia, atendendo-se, na hipótese, o disposto no art. 8º, § 10, 
desta Resolução.  

 
§ 3º  O conhecimento por manifestação anônima não implicará ausência de 

providências, desde logo obedecidos os mesmos requisitos da notícia de fato, constantes do 
art. 18, inciso II, desta Resolução.  

 
§ 4º  O Ministério Público, de posse de informações previstas nos arts. 6º e 7º 

da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, que possam autorizar a tutela dos interesses ou 



direitos mencionados no art. 17 desta Resolução, poderá complementá-las antes de instaurar o 
inquérito civil, com o intuito de apurar elementos para identificação dos investigados ou do 
objeto, instaurando procedimento preparatório.  

 
§ 5º  Se no curso da investigação o presidente do inquérito civil concluir que 

não possui atribuição para a propositura da ação civil pública, remeterá os autos ao órgão dela 
investido, mediante despacho fundamentado, comunicando a remessa ao Procurador-Geral de 
Justiça, à Corregedoria-Geral do Ministério Público (CGMP) e ao CSMP. 

 
§ 6º  Eventual conflito negativo ou positivo de atribuição será suscitado, 

fundamentadamente, nos próprios autos ou em petição dirigida ao Procurador-Geral de Justiça, 
que decidirá a questão no prazo de 30 (trinta) dias.  

 
Art. 19.  O inquérito civil será instaurado por meio de portaria numerada em 

ordem crescente, renovada anualmente, autuada e registrada em sistema próprio, devendo 
conter, necessariamente: 

 
I -  o fundamento legal que autoriza a intervenção ministerial e a descrição do 

fato objeto do inquérito civil; 
 
II -  o nome e a qualificação possível da pessoa, física ou jurídica, a quem o 

fato é ou passa a ser atribuído;  
 
III - o nome e a qualificação do autor da notícia de fato, se for o caso;  
 
IV -  a determinação de diligências investigatórias iniciais; 
 
V - a determinação de autuação da portaria e dos documentos que originaram 

a instauração;  
 
VI -  a determinação para que se registre em livro próprio;  
 
VII - a designação de secretário, mediante termo de compromisso quando 

couber;  
 
VIII - a nomeação, quando for o caso, de pessoa que irá praticar as diligências 

mediante compromisso;  
 
IX - a determinação de remessa da portaria à Procuradoria-Geral de Justiça, à 

CGMP e ao respectivo Centro de Apoio Operacional (CAO);  
 
X - a data e o local da instauração; e  
 
XI - a determinação de afixação da portaria no local de costume e de remessa 

de cópia para publicação na impressa oficial.  
 
§ 1º  Se no curso do inquérito civil novos fatos indicarem necessidade de 

investigação de objeto diverso do que estiver sendo investigado, o membro do Ministério 
Público poderá aditar a portaria inicial ou determinar a extração de peças para instauração de 
outro inquérito civil, respeitadas as normas incidentes quanto à divisão de atribuições.   

 



§ 2º   Ao verificar, no curso do inquérito, que a complexidade dos fatos ou a 
amplitude do objeto possa comprometer a eficiência da apuração, o presidente poderá 
determinar o desmembramento da investigação, expedindo as portarias correspondentes. 

 
§ 3º   A conversão de procedimento preparatório em inquérito civil será feita 

mediante a confecção de nova portaria, que conterá o nome dos investigados e o objeto 
delimitado, além dos demais requisitos previstos neste artigo, mantendo-se a numeração 
sequencial no inquérito civil.  

 
Seção III 

Do Indeferimento de Requerimento de Instauração do Inquérito Civil 
 
Art. 20.  Em caso de evidência de que os fatos narrados na representação não 

configurem lesão aos interesses ou direitos mencionados no art. 17 desta Resolução, ou se o 
fato já tiver sido objeto de investigação ou de ação civil pública, ou se os fatos apresentados já 
se encontrarem solucionados, o membro do Ministério Público, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, indeferirá o pedido de instauração de inquérito civil em decisão fundamentada, da qual se 
dará ciência pessoal ao representante e ao representado. 

 
§ 1º  Do indeferimento caberá recurso administrativo ao CSMP, com as 

respectivas razões, no prazo de 10 (dez) dias. 
 
§ 2º  As razões de recurso serão protocoladas no órgão que indeferiu o pedido, 

devendo ser remetidas ao CSMP, caso não haja reconsideração, no prazo de 3 (três) dias, 
juntamente com a representação e com a decisão impugnada. 

  
§ 3º  A comunicação à parte interessada deverá conter, anexa, cópia da 

decisão de arquivamento e, expressamente, a informação de que poderá haver recurso ao 
CSMP, nos termos mencionados no parágrafo anterior.  

  
§ 4º  Do recurso serão intimados os interessados para, querendo, oferecer 

contrarrazões. 
  
§ 5º  Expirado o prazo do § 1º deste artigo, os autos serão arquivados na 

própria origem, registrando-se no sistema respectivo, mesmo sem manifestação do 
representante.  

 
§ 6º  Na hipótese de atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça, 

caberá pedido de reconsideração, no prazo e na forma do § 1º deste artigo. 
 

Seção IV 
Da Instrução 

 
Art. 21.  A instrução do inquérito civil será presidida por membro do Ministério 

Público a quem for conferida essa atribuição, nos termos da lei. 
 
§ 1º  O membro do Ministério Público designará, nos próprios autos, servidor 

do Ministério Público lotado no respectivo órgão de execução para secretariar o inquérito civil, 
ou, na falta deste, servidor de outro órgão de execução.  

 



§ 2º  Para esclarecimento do fato objeto da investigação, serão colhidas todas 
as provas permitidas pelo ordenamento jurídico, com a juntada de peças em sequência 
cronológica de apresentação, devidamente numeradas em ordem crescente.  

 
§ 3º  As diligências de caráter probatório, sobretudo de conteúdo técnico, 

poderão ser elaboradas por servidor do Ministério Público ou mediante colaboração prestada 
por órgãos e entidades conveniados.  

 
§ 4º  Todas as diligências serão documentadas, bem como as declarações e os 

depoimentos sob compromisso serão tomados por termo ou auto circunstanciado, assinado 
pelos presentes ou, em caso de recusa, por 2 (duas) testemunhas. 

 
§ 5º  O membro do Ministério Público, presidente do inquérito civil, solicitará ao 

Procurador-Geral de Justiça a expedição de citações, requisições, intimações ou outras 
correspondências necessárias, sempre que elas se destinem ao Governador do Estado, aos 
membros do Poder Legislativo estadual e dos tribunais, as quais serão encaminhadas, no 
prazo de 10 (dez) dias, pelo Procurador-Geral de Justiça, não cabendo a este a valoração do 
conteúdo do expediente, podendo deixar de encaminhar os que não contenham os requisitos 
legais ou que não empreguem o tratamento protocolar devido ao destinatário.  

 
§ 6º  Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos atos dirigidos aos membros 

do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do CNMP.  
 
§ 7º  As intimações para comparecimento deverão ser feitas com antecedência 

mínima de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de adiamento.  
 
§ 8º  Em caso de ausência injustificada do intimado, previamente advertido das 

consequências jurídicas de seu não comparecimento ao ato, o presidente do procedimento 
investigativo poderá requisitar à autoridade policial competente a condução coercitiva do 
investigado.  

 
§ 9º  As intimações e requisições direcionadas ao investigado deverão ser 

remetidas com cópia da portaria, sendo-lhe facultado em qualquer dos casos, sem prejuízo da 
natureza inquisitiva do inquérito, o fornecimento de subsídio que desejar no prazo de 10 (dez) 
dias úteis.  

 
§ 10.  Qualquer pessoa poderá, durante a tramitação do inquérito civil, 

apresentar ao presidente documentos e subsídios para melhor apuração dos fatos. 
 
§ 11.  A diligência investigatória a realizar-se em outro órgão de execução será 

cumprida por meio de carta precatória, no prazo de 15 (quinze) dias.  
 
§ 12.  Caso se convença da propositura da ação, o órgão de execução que 

preside o inquérito civil deverá encerrá-lo com sucinto relatório em que exporá os fatos 
apurados e os fundamentos de sua convicção, sem necessidade de envio dos autos ao CSMP 
para revisão da promoção de arquivamento.  

 
§ 13.  A pedido da pessoa intimada, o presidente do inquérito civil fornecer-lhe-

á comprovação escrita de seu comparecimento.  
 



§ 14.  Os Centros de Apoio Operacional (CAOs) e demais órgãos do Ministério 
Público prestarão apoio administrativo e operacional aos atos do inquérito civil, inclusive 
diligências, sempre que solicitado.  

 
Art. 22.  As intimações de que trata esta seção serão realizadas na forma dos 

§§ 1º, 2º, 3º, 5º, 8º e 9º do art. 8º desta Resolução. 
 
Art. 23.  O inquérito civil deverá ser concluído no prazo de 1 (um) ano, 

prorrogável pelo mesmo prazo, por duas vezes, por decisão fundamentada de seu presidente, 
à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, dando-se ciência ao 
Procurador-Geral de Justiça, à CGMP e ao CSMP, mediante remessa, por ofício ou via 
eletrônica, de cópia da decisão.  

 
Seção V 

Da Publicidade 
 

Art. 24.  Aplica-se ao inquérito civil o princípio da publicidade dos atos, com 
exceção dos casos em que haja sigilo legal ou em que a publicidade possa acarretar prejuízo 
às investigações, circunstância em que a decretação do sigilo legal deverá ser motivada.  

 
§ 1º  Nos requerimentos que objetivam a obtenção de certidões ou extração de 

cópia de documento constante nos autos de inquérito civil, serão observadas as regras 
concernentes ao acesso à informação disponível nos órgãos da administração pública.  

 
§ 2º  A publicidade consistirá:  
 
I -  na divulgação oficial, com exclusivo fim de conhecimento público, mediante 

publicação de extratos na imprensa oficial;  
 
II -  na divulgação no sítio eletrônico do Ministério Público na internet, dela 

devendo constar a portaria de instauração, que deverá conter o respectivo número e a data de 
sua expedição, o número, a classe e o objeto do procedimento e o nome do membro do 
Ministério Público que a expediu, bem como os extratos dos atos de conclusão, devendo ser 
certificada nos autos;  

 
III -  na expedição de certidão e na extração de cópias sobre os fatos 

investigados, mediante requerimento fundamentado do interessado ou de seu procurador 
legalmente constituído, sujeitas ao deferimento do presidente do inquérito civil; 

 
IV -  na prestação de informações ao público em geral, obedecidas as regras 

de acesso à informação; e  
 
V -  na concessão de vistas dos autos, mediante requerimento fundamentado 

do interessado ou de seu procurador legalmente constituído e por deferimento, total ou parcial, 
do presidente do inquérito civil ou do procedimento preparatório. 

 
§ 3º  As despesas decorrentes da extração de cópias correrão por conta de 

quem as requereu. 
 
§ 4º  A restrição à publicidade deverá ser decretada em decisão motivada, para 

o fim de interesse público, e poderá ser, conforme o caso, limitada a determinadas pessoas, 



provas, informações, dados, períodos ou fases, cessando quando extinta a causa que a 
motivou, podendo ensejar, inclusive, o impedimento de concessão de vista dos autos. 

 
§ 5º  Os documentos resguardados por sigilo legal deverão ser autuados em 

apenso. 
 
§ 6º  Os órgãos de execução deverão remeter obrigatoriamente, por meio 

eletrônico, cópias de portarias de instauração de inquérito civil público, de petições iniciais de 
ações civil públicas, de promoções de arquivamento e de termos de compromisso de 
ajustamento de conduta aos CAOs da respectiva matéria, para fins de formação de banco de 
dados e compartilhamento de informações entre os demais membros do Ministério Público, 
sem prejuízo de outras formas de cooperação e envio de materiais de apoio.  

 
Art. 25.  Em cumprimento ao princípio da publicidade das investigações, o 

membro do Ministério Público poderá prestar informações, inclusive aos meios de comunicação 
social, a respeito das providências adotadas para apuração de fatos em tese ilícitos, abstendo-
se, contudo, de externar ou antecipar juízos de valor a respeito de apurações ainda não 
concluídas.  

 
Art. 26.  Após a instauração do inquérito civil ou do procedimento preparatório, 

quando o membro que o preside concluir ser atribuição de outro Ministério Público, este deverá 
submeter sua decisão ao referendo do CSMP, no prazo de 3 (três) dias.  

 
Seção VI 

Do Arquivamento 
 
Art. 27.  Esgotadas todas as diligências, o órgão de execução do Ministério 

Público, caso se convença da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil 
pública ou outra pertinente aos interesses e direitos mencionados no art. 17 desta Resolução, 
promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do procedimento preparatório ou do inquérito 
civil. 

 
§ 1º  Os autos do procedimento preparatório ou do inquérito civil, juntamente 

com a promoção de arquivamento, serão submetidos ao exame e deliberação do CSMP, na 
forma de seu Regimento Interno, no prazo de 3 (três) dias, contados da comprovação da 
efetiva cientificação pessoal dos interessados, por intermédio de publicação na imprensa oficial 
ou da lavratura de termo de afixação de aviso no quadro próprio do prédio do Ministério 
Público, quando não localizados os que devem ser cientificados. 

 
§ 2º  A cientificação pessoal das partes interessadas deverá conter cópia da 

decisão de arquivamento e consignar, expressamente, a informação de que até a sessão do 
CSMP para homologação ou rejeição da promoção de arquivamento poderão apresentar 
razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos do procedimento preparatório ou 
do inquérito civil.  

 
§ 3º  Deixando o CSMP de homologar a promoção de arquivamento, tomará 

uma das seguintes providências:  
 
I -  converterá o julgamento em diligência para a realização de atos 

imprescindíveis à sua decisão, especificando-os, remetendo os autos ao órgão de execução do 
Ministério Público que determinou seu arquivamento e, no caso de recusa fundamentada 
deste, ao Procurador-Geral de Justiça, para designar o membro que irá atuar na demanda; ou  



 
II -  deliberará pelo prosseguimento do procedimento preparatório ou do 

inquérito civil, indicando os fundamentos de fato e de direito de sua decisão, adotando as 
providências relativas à designação, em qualquer hipótese, de outro membro do Ministério 
Público para atuação.  

 
§ 4º  Será pública a sessão do CSMP, salvo no caso de decretação de sigilo. 
 
Art. 28.  Não oficiará nos autos do procedimento preparatório, do inquérito civil 

ou da ação civil pública o membro responsável pela promoção de arquivamento não 
homologado pelo CSMP, ressalvada a hipótese do art. 27, § 3º, inciso I, desta Resolução.  

  
Art. 29.  O desarquivamento do inquérito civil, diante de novas provas ou para 

investigar fato novo relevante, poderá ocorrer no prazo máximo de 6 (seis) meses após o 
arquivamento. Transcorrido esse lapso, será instaurado novo inquérito civil, sem prejuízo das 
provas já colhidas.  

 
Parágrafo único. O desarquivamento de inquérito civil para a investigação de 

fato novo, não sendo caso de ajuizamento de ação civil pública, implicará novo arquivamento e 
remessa ao CSMP, na forma do art. 27, § 1º, desta Resolução. 

 
Art. 30.  O disposto nesta Resolução acerca do arquivamento de procedimento 

preparatório ou inquérito civil também se aplica à hipótese em que estiver sendo investigado 
mais de um fato lesivo e a ação civil pública proposta somente se relacionar a um ou a algum 
deles.  
 

CAPÍTULO IV 
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

 

Art. 31.  O procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim 
destinado a:  

 
I -  acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de 

conduta celebrado;  
 
II -  acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou 

instituições; 
 
III -  apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis; e  
 
IV -  embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil.  
 
Parágrafo único. O procedimento administrativo não tem caráter de 

investigação cível ou criminal de determinada pessoa em razão de um ilícito específico. 
 
Art. 32. O procedimento administrativo será instaurado por portaria sucinta, 

com delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos 
atos, previsto no inquérito civil.  

 
Art. 33.  Se no curso do procedimento administrativo surgirem fatos que 

demandem apuração criminal ou sejam voltados para a tutela dos interesses ou direitos 
difusos, coletivos ou individuais homogêneos, o membro do Ministério Público deverá instaurar 



o procedimento de investigação pertinente ou encaminhar a notícia de fato e os elementos de 
informação a quem tiver atribuição para tanto.  

 
Art. 34.  O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo de 1 

(um) ano, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo período, desde que haja 
decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos.   

 
Art. 35.  Nos casos de procedimento administrativo oriundo de termo de 

ajustamento de conduta, o CSMP deverá ser cientificado do cumprimento das cláusulas desse 
acordo, conforme ato normativo daquele órgão da Administração Superior. 

 
Art. 36.  O procedimento administrativo previsto no art. 31, incisos I, II e IV, 

deverá ser arquivado no próprio órgão de execução, com comunicação ao CSMP e remessa de 
cópia da peça de arquivamento, sem necessidade de envio dos autos para homologação do 
arquivamento.  

 
Art. 37.  No caso de procedimento administrativo concernente a direitos 

individuais indisponíveis, previsto no art. 31, inciso III, o noticiante será cientificado da decisão 
de arquivamento, da qual caberá recurso ao CSMP, no prazo de 10 (dez) dias, na forma 
prevista nos §§ do art. 8º desta Resolução.  

 
§ 1º  Quando a parte ou o interessado possuir advogado constituído nos autos, 

as intimações serão realizadas por publicação no Diário Eletrônico do Ministério Público do 
Estado do Pará ou pela imprensa oficial, salvo impossibilidade material, hipótese em que a 
intimação será pessoal, efetivada por servidor designado ou por carta registrada, com aviso de 
recebimento que comprove a entrega no endereço do destinatário.  

 
§ 2º  A cientificação é facultativa no caso de o procedimento administrativo ter 

sido instaurado em decorrência de dever de ofício.  
 
§ 3º  A cientificação à parte interessada deverá conter, anexa, cópia da decisão 

de arquivamento e, expressamente, a informação de que poderá haver recurso ao CSMP, nos 
termos mencionados no caput deste artigo.  

 
§ 4º  O recurso será protocolado na secretaria do órgão que arquivou o 

procedimento e juntado aos respectivos autos extrajudiciais, que deverão ser remetidos, no 
prazo de 3 (três) dias, ao CSMP para apreciação, caso não haja reconsideração. 

 
§ 5º  Não havendo recurso, os autos serão arquivados no órgão que apreciou o 

procedimento, registrando-se no sistema respectivo, com comunicação ao CSMP e remessa de 
cópia da peça de arquivamento, sem necessidade de envio dos autos para homologação de 
arquivamento.  

 
Art. 38.  O procedimento administrativo instruirá a ação ou medida judicial dele 

decorrente com as cópias das peças consideradas pertinentes.  
 

CAPÍTULO V 
DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

 
Art. 39.  O compromisso de ajustamento de conduta é instrumento de garantia 

dos direitos e interesses difusos e coletivos, individuais homogêneos e outros direitos cuja 
defesa incumbe ao Ministério Público, com natureza de negócio jurídico que tem por finalidade 



a adequação da conduta às exigências legais e constitucionais, com eficácia de título executivo 
extrajudicial a partir da celebração.  

 
§ 1º  Não sendo titular dos direitos concretizados no compromisso de 

ajustamento de conduta, não pode o órgão do Ministério Público fazer concessões que 
impliquem renúncia aos direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, 
cingindo-se a negociação à interpretação do direito para o caso concreto, à especificação das 
obrigações adequadas e necessárias, em especial o modo,  tempo e lugar de cumprimento, 
bem como à mitigação, à compensação e à indenização dos danos que não possam ser 
recuperados.  

 
§ 2º  É cabível o compromisso de ajustamento de conduta nas hipóteses 

configuradoras de improbidade administrativa, sem prejuízo do ressarcimento ao erário e da 
aplicação de uma ou algumas das sanções previstas em lei, de acordo com a conduta ou o ato 
praticado. 

 
§ 3º  A celebração do compromisso de ajustamento de conduta com o 

Ministério Público não afasta, necessariamente, a eventual responsabilidade administrativa ou 
penal pelo mesmo fato, nem importa, automaticamente, o reconhecimento de responsabilidade 
para outros fins que não os estabelecidos expressamente no compromisso.  

 
§ 4º  Caberá ao órgão do Ministério Público com atuação para a celebração do 

compromisso de ajustamento de conduta decidir quanto à necessidade, conveniência e 
oportunidade de reuniões ou audiências públicas com a participação dos titulares dos direitos, 
entidades que os representem ou demais interessados.  

 
Art. 40.  No exercício de suas atribuições, poderá o órgão do Ministério Público 

tomar compromisso de ajuste de conduta para adoção de medidas provisórias ou definitivas, 
parciais ou totais.  

 
Parágrafo único.  Na hipótese de adoção de medida provisória ou parcial, a 

investigação deverá continuar no que diz respeito aos demais aspectos da questão, ressalvada 
situação excepcional que enseje arquivamento fundamentado. 

 
Art. 41.  O compromisso de ajustamento de conduta será tomado em qualquer 

fase da investigação, nos autos de inquérito civil ou procedimento correlato, ou no curso da 
ação judicial, dando-se por tempo, elaborado em pelo menos 2 (duas) vias, devidamente 
assinadas pelo órgão do Ministério Público e pelo compromissário, devendo conter:  

 
I -  o nome e a qualificação das partes compromissadas; 
 
II -  a descrição das obrigações certas, líquidas e exigíveis, salvo 

peculiaridades do caso concreto;  
 
III -  o prazo, a forma e o modo para cumprimento das obrigações; 
 
IV -  os fundamentos de fato e de direito; e  
 
V -  a previsão das cominações de penalidades por eventual descumprimento, 

nos termos do art. 42 desta Resolução.  
 



§ 1º  Quando o compromissário for pessoa física, o compromisso de 
ajustamento de conduta poderá ser firmado por procurador com poderes especiais outorgados 
por instrumento de mandato público ou particular, sendo que, neste último caso, com 
reconhecimento de firma. 

 
§ 2º  Quando o compromissário for pessoa jurídica, o compromisso de 

ajustamento de conduta deverá ser firmado por quem tiver, por lei, regulamento, disposição 
estatutária ou contratual, poderes de representação extrajudicial do ente jurídico 
compromissário ou por procurador com poderes especiais outorgado por seu representado.  

 
§ 3º  Em se tratando de empresa pertencente a grupo econômico, deverá 

assinar o representante legal da empresa jurídica controladora à qual esteja vinculado, sendo 
admissível a representação por procurador com poderes especiais outorgado pelo 
representante. 

 
§ 4º Na fase de negociação e assinatura do compromisso de ajustamento de 

conduta, poderão os compromissários ser acompanhados ou representados por seus 
advogados, devendo juntar-se aos autos instrumento de mandato.  

 
§ 5º  É facultado ao órgão do Ministério Público colher as assinaturas, como 

testemunhas, das pessoas que tenham acompanhado a negociação ou de terceiros 
interessados. 

 
§ 6º  Poderá o compromisso de ajustamento de conduta ser firmado em 

conjunto por órgãos de ramos diversos do Ministério Público ou por este e outros órgãos 
públicos legitimados, bem como contar com a participação de associação civil, entes ou grupos 
representativos ou terceiros interessados.  

 
Art. 42.  O compromisso de ajustamento de conduta deverá prever multa diária 

ou outras espécies de cominação para o caso de descumprimento das obrigações nos prazos 
assumidos, admitindo-se, em casos excepcionais e devidamente fundamentados, a previsão de 
que tal cominação seja fixada judicialmente, se necessária à execução do compromisso.  

 
Art. 43.  As indenizações pecuniárias referentes a danos a direito ou interesses 

difusos e coletivos, quando não for possível a reconstituição específica do bem lesado, e as 
liquidações de multas deverão ser destinadas a fundos federais, estaduais e municipais que 
tenham o mesmo escopo do fundo previsto no art. 13 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. 

 
§ 1º  Também é admissível a destinação dos recursos previstos no caput a 

projetos de prevenção ou reparação de danos de bens jurídicos da mesma natureza, ao apoio 
a entidades cuja finalidade institucional inclua a proteção aos direitos ou interesses difusos, a 
depósito em contas judiciais, ou ainda poderão receber destinação específica que tenha a 
mesma finalidade dos fundos previstos em lei ou esteja em conformidade com a natureza e a 
dimensão do dano.  

 
§ 2º  Os valores referentes às medidas compensatórias decorrentes de danos 

irreversíveis aos direitos ou interesses difusos deverão ser, preferencialmente, revertidos em 
proveito da região ou pessoas impactadas.  

 
Art. 44.  O CSMP disciplinará os mecanismos de fiscalização do cumprimento 

do compromisso de ajustamento de conduta tomado pelos órgãos de execução e a revisão, 



pelo Órgão Superior, do arquivamento do inquérito civil ou do procedimento no qual foi tomado 
o compromisso, observadas as regras gerais desta Resolução. 

 
§ 1º  Os mecanismos de fiscalização referidos no caput não se aplicam ao 

compromisso de ajustamento de conduta levado à homologação do Poder Judiciário.  
 
§ 2º  A regulamentação do CSMP deve compreender, no mínimo, a exigência 

de ciência formal do conteúdo integral do compromisso de ajustamento de conduta ao Órgão 
Superior, em prazo não superior a 3 (três) dias da promoção de arquivamento do inquérito civil 
ou do procedimento correlato em que foi celebrado.  

 
Art. 45.  O Órgão Superior de que trata o art. 44 dará publicidade ao extrato do 

compromisso de ajustamento de conduta em diário oficial próprio ou não, no site da instituição 
ou por qualquer outro meio eficiente e acessível, conforme as peculiaridades de cada ramo do 
Ministério Público, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o qual poderá conter:  

 
I - a indicação do inquérito civil ou procedimento em que foi tomado o 

compromisso; 
 
II -  a indicação do órgão de execução; 
 
III -  a área de tutela dos direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais 

homogêneos em que foi firmado o compromisso de ajustamento de conduta e sua abrangência 
territorial, quando for o caso; 

 
IV -  a indicação das partes compromissárias, seu Cadastro de Pessoa Física 

(CPF) ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e o endereço de domicílio ou sede; 
 
V -  o objeto específico do compromisso de ajustamento de conduta; e 
 
VI -  indicação de endereço eletrônico em que se possa acessar o inteiro teor 

do compromisso de ajustamento de conduta ou local em que seja possível obter cópia 
impressa integral. 

 
§ 1º  Ressalvadas as situações excepcionais devidamente justificadas, a 

publicação no site da instituição disponibilizará acesso ao inteiro teor do compromisso de 
ajustamento de conduta ou indicará o banco de dados público em que pode ser acessado.  

 
§ 2º A disciplina deste artigo não impede a divulgação imediata do 

compromisso de ajustamento de conduta celebrado nem o fornecimento de cópias aos 
interessados, consoante os critérios de oportunidade, conveniência e efetividade formulados 
pelo membro do Ministério Público.   

 
Art. 46.  No mesmo prazo mencionado no artigo anterior, o Órgão Superior 

providenciará o encaminhamento ao CNMP de cópia eletrônica do inteiro teor do compromisso 
de ajustamento de conduta para alimentação do Portal de Direitos Coletivos, conforme disposto 
na Resolução Conjunta CNJ/CNMP nº 2, de 21 de junho de 2011, que instituiu os cadastros 
nacionais de informações de ações coletivas, inquéritos e termos de ajustamento de conduta.  

 
Art. 47.  O órgão do Ministério Público que tomou o compromisso de 

ajustamento de conduta deverá diligenciar para fiscalizar o seu efetivo cumprimento, valendo-
se, sempre que necessário e possível, de técnicos especializados. 



 
Parágrafo único. Poderão ser previstas no próprio compromisso de 

ajustamento de conduta obrigações consubstanciadas na periódica prestação de informações 
sobre a execução de acordo pelo compromissário. 

 
Art. 48. As diligências de fiscalização mencionadas no artigo anterior serão 

providenciadas nos próprios autos em que foi celebrado o compromisso de ajustamento de 
conduta, quando realizadas antes do respectivo procedimento ou em procedimento 
administrativo de acompanhamento especificamente instaurado para tal fim. 

 
Art. 49.  Descumprido o compromisso de ajustamento de conduta, integral ou 

parcialmente, deverá o órgão de execução do Ministério Público com atribuição para fiscalizar o 
seu cumprimento promover, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, ou assim que possível, 
nos casos de urgência, a execução judicial do respectivo título executivo extrajudicial, com 
relação às cláusulas em que se constatar a mora ou inadimplência.  

 
Parágrafo único.  O prazo de que trata este artigo poderá ser exercido se o 

compromissário instado pelo órgão do Ministério Público justificar satisfatoriamente o 
descumprimento ou reafirmar sua disposição para o cumprimento, casos em que ficará a 
critério do órgão ministerial decidir pelo imediato ajuizamento da execução, por sua 
repactuação ou pelo compromisso de ajustamento de conduta, sem prejuízo da possibilidade 
de execução da multa, quando cabível e necessária. 

 
Art. 50.  O Ministério Público tem legitimidade para executar compromisso de 

ajustamento de conduta firmado por órgão público, no caso de omissão deste frente ao 
descumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo da adoção de outras providências de 
natureza civil ou criminal que se mostrarem pertinentes, inclusive em face da inércia do órgão 
público compromitente. 

 
Art. 51.  O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) promoverá 

cursos de aperfeiçoamento sobre técnicas de negociação e mediação voltados para a 
qualificação de membros e servidores, com vistas ao aperfeiçoamento da teoria e prática do 
compromisso de ajustamento de conduta. 

 
CAPÍTULO VI 

DA RECOMENDAÇÃO 
 
Art. 52.  A recomendação é instrumento da atuação extrajudicial do Ministério 

Público, por intermédio do qual este expõe, em ato formal, as razões fáticas e jurídicas sobre 
determinada questão, com objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar 
determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e relevância pública ou do 
respeito aos interesses, direitos e bens defendidos pela instituição, atuando, assim, como 
instrumento de prevenção de responsabilidades ou correção de condutas. 

 
§ 1°  Por depender do convencimento decorrente de sua fundamentação para 

ser atendida e assim alcançar sua plena eficácia, a recomendação não tem caráter coercitivo. 
 
§ 2°  A recomendação rege-se pelos seguintes princípios, entre outros: 
 
I -  motivação; 
 
II -  formalidade e solenidade; 



 
III -  celeridade e implementação tempestiva das medidas recomendadas; 
 
IV -  publicidade, moralidade, eficiência, impessoalidade e legalidade; 
 
V -  máxima amplitude do objeto e das medidas recomendadas; 
 
VI -  garantia de acesso à justiça; 
 
VII -  máxima utilidade e efetividade; 
 
VIII -  caráter não vinculativo das medidas recomendadas; 
 
IX -  caráter preventivo ou corretivo;  
 
X -  resolutividade; 
 
XI -  segurança jurídica; e  
 
XII -  ponderação e proporcionalidade nos casos de tensão entre               

direitos fundamentais. 
 
Art. 53.  O Ministério Público, de ofício ou mediante provocação, nos autos de 

inquérito civil, procedimento administrativo ou procedimento preparatório, poderá expedir 
recomendação objetivando o respeito e a efetividade dos direitos e interesses que lhe 
incumbam defender e, sendo o caso, a edição ou alteração de normas. 

 
§ 1°  Preliminarmente à expedição da recomendação à autoridade pública, 

serão requisitadas informações ao órgão destinatário sobre a situação jurídica e o caso 
concreto a ela afetos, exceto em caso de impossibilidade devidamente motivada. 

 
§ 2°  Em casos que reclamam urgência, o Ministério Público poderá, de ofício, 

expedir recomendação, procedendo, posteriormente, à instauração do respectivo 
procedimento. 

 
Art. 54.  A recomendação pode ser dirigida, de maneira preventiva ou corretiva, 

preliminar ou definitiva, a qualquer pessoa, física ou jurídica, de direito público ou privado, que 
tenha condições de fazer ou deixar de fazer alguma coisa para salvaguardar interesses, 
direitos e bens de que é incumbido o Ministério Público. 

 
§ 1°  A recomendação será dirigida a quem tem poder, atribuição ou 

competência para adoção das medidas recomendadas ou responsabilidade pela reparação ou 
prevenção do dano. 

 
§ 2°  Quando entre os destinatários da recomendação figurar autoridades para 

as quais a lei estabelece caber ao Procurador-Geral de Justiça o encaminhamento de 
correspondência, citação ou intimação, incumbe a este, ou ao órgão do Ministério Público a 
quem essa atribuição tiver sido delegada, encaminhar a recomendação expedida pelo 
Promotor ou Procurador de Justiça natural, no prazo de 10 (dez) dias, não cabendo à chefia 
institucional a valoração do conteúdo da recomendação, expedida por órgão ministerial sem 
atribuição, que afrontar a lei ou o disposto nesta Resolução ou, ainda, quando não for 
observado o tratamento protocolar devido ao destinatário. 



 
Art. 55.  Não poderá ser expedida recomendação que tenha como 

destinatária(s) a(s) mesma(s) parte(s) e o objeto o(s) mesmo(s) pedido(s) de ação judicial, 
ressalvadas as situações excepcionais, justificadas pelas circunstâncias de fato e de direito e 
pela natureza do bem tutelado, devidamente motivadas, e desde que não contrarie decisão 
judicial. 

 
Art. 56.  Sendo cabível a recomendação, esta deve ser manejada anterior e 

preferencialmente à ação judicial. 
 
Art. 57.  A recomendação deve ser devidamente fundamentada, mediante a 

exposição dos argumentos fáticos e jurídicos que justificam a sua expedição. 
 
Art. 58.  A recomendação conterá a indicação de prazo razoável para adoção 

das providências cabíveis, que deverão ser assinaladas de forma clara e objetiva. 
 
Parágrafo único.  O atendimento da recomendação será apurado nos autos do 

inquérito civil, do procedimento administrativo ou do procedimento preparatório em que foi 
expedida. 

 
Art. 59.  O órgão do Ministério Público poderá requisitar ao destinatário a 

adequada e imediata divulgação da recomendação expedida, incluindo sua fixação em local de 
fácil acesso ao público, se necessária à efetividade da recomendação. 

 
Art. 60.  O órgão do Ministério Público poderá requisitar resposta por escrito 

sobre o atendimento ou não da recomendação, bem como instar os destinatários a respondê-la 
de modo fundamentado. 

 
Parágrafo único.  Havendo resposta fundamentada de não atendimento, ainda 

que não requisitada, impõe-se ao órgão do Ministério Público que expediu a recomendação 
apreciá-la fundamentadamente. 

 
Art. 61.  Na hipótese de desatendimento à recomendação, de falta de resposta 

ou de resposta considerada inconsistente, o órgão do Ministério Público adotará as medidas 
cabíveis à obtenção do resultado pretendido. 

 
§ 1°  No intuito de evitar a judicialização e fornecer ao destinatário todas as 

informações úteis à formação de seu convencimento quanto ao atendimento da recomendação, 
poderá o órgão do Ministério Público, ao expedir a recomendação, indicar as medidas que 
entende cabíveis, em tese, no caso de desatendimento da recomendação, desde que incluídas 
em sua esfera de atribuição. 

 
§ 2°  Na hipótese do parágrafo anterior, o órgão ministral não adotará as 

medidas indicadas antes de transcorrido o prazo fixado para resposta, exceto se fato novo 
determinar a urgência de atribuições. 

 
§ 3°  A efetiva adoção das medidas indicadas na recomendação como cabíveis 

em tese pressupõe a apreciação fundamentada da resposta de que trata o parágrafo único do 
art. 60 desta Resolução. 

 
CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 



 
Art. 62.  Cada órgão de execução manterá controle atualizado do andamento 

das notícias de fato, dos procedimentos preparatórios, inquéritos civis públicos, procedimentos 
administrativos e ações civis públicas ajuizadas, inclusive das fases recursais. 

 
§ 1°  O controle será realizado em sistema de informática próprio, desenvolvido 

pela Administração Superior do Ministério Público, ou, na ausência deste, em livro de registros 
e distribuição respectivo. 

 
§ 2°  O sistema informatizado ou o livro de registros e distribuição conterá, 

obrigatoriamente, o número do registro, a data e a hora do recebimento, os nomes das partes 
interessadas ou envolvidas e as providências de encaminhamento e tramitação adotadas. 

 
Art. 63.  Os Promotores de Justiça deverão encaminhar aos CAOs da área 

respectiva, até o dia 5 (cinco) de cada mês, cópia das portarias de instauração de inquéritos 
civis, das promoções de arquivamento, dos termos de ajustamento de conduta e das petições 
iniciais de ações pertinentes aos interesses mencionados no art. 1° desta Resolução, com 
indicação do número que tomou o processo e da vara à que foi distribuído. 

 
Art. 64.  Os CAOs deverão realizar o acompanhamento estatístico dos 

inquéritos civis públicos, dos procedimentos preparatórios, dos procedimentos administrativos e 
das ações propostas pelos órgãos de execução, permitindo-se a coleta de dados por meio 
eletrônico. 

 
Art. 65.  O órgão de execução ministerial deverá instaurar um único 

procedimento extrajudicial para averiguar fatos com o mesmo objeto, as mesmas obrigações 
ou os mesmos deveres a serem regulamentados, independentemente do número de atividades 
a serem realizadas, ainda que envolvam mais de uma parte. 

 
Art. 66.  Todos os ofícios requisitórios de informações ao procedimento 

preparatório e ao inquérito civil deverão ser fundamentados e acompanhados de cópia da 
portaria que instaurou o processo ou da indicação precisa do endereço eletrônico oficial em 
que tal peça esteja disponibilizada. 

 
Art. 67.  Cópias de peças consideradas pertinentes dos autos de procedimento 

administrativo, procedimento preparatório e inquérito civil instruirão a ação civil decorrente 
deles. 

 
Art. 68.  Se no curso de qualquer procedimento extrajudicial do Ministério 

Público o órgão de execução tomar ciência de fatos ou condutas que importem na persecução 
de responsabilidades diversas, deverá adotar as providências cabíveis.  

 
Parágrafo único.  Caso não tenha atribuição para tomar as providências, o 

órgão de execução responsável pelo procedimento mencionado no caput deverá fazer as 
devidas comunicações e encaminhamentos às autoridades e órgãos competentes. 

 
Art. 69.  As intimações de procedimentos extrajudiciais, no âmbito do Ministério 

Público do Estado do Pará, podem ser efetuadas por meio de aplicativos de mensagens 
instantâneas ou recursos tecnológicos similares, observadas as diretrizes e as condições 
estabelecidas nesta Resolução. 

 



Parágrafo único.  As intimações pelos meios estabelecidos no caput dirigir-se-
ão às partes e respectivos advogados, bem como às testemunhas constantes dos autos, estas 
últimas desde que requerido na conformidade da legislação processual. 

 
Art. 70.  É vedada a utilização de aplicativos de mensagens instantâneas ou 

recursos tecnológicos similares nas hipóteses de: 
  
I -  citação; e 
 
II -  previsão normativa que obrigue a intimação pessoal. 
 
Art. 71.  As contas de aplicativos de mensagens instantâneas ou recursos 

tecnológicos similares do Ministério Público e do Conselho Nacional do Ministério Público serão 
personalizadas com imagens, nomes ou outros símbolos que facilitem a identificação da 
instituição pelas partes.  

 
§ 1º  O aplicativo de mensagens instantâneas com o número de telefone oficial 

será destinado exclusivamente ao envio de intimações eletrônicas. 
 
§ 2º  Os números de telefonia móvel oficialmente utilizados pelo Ministério 

Público do Estado do Pará para o fim previsto no § 1º deverão ser divulgados nos respectivos 
endereços eletrônicos.  

 
Art. 72.  O envio das intimações por aplicativos de mensagens instantâneas ou 

recursos tecnológicos similares deverá ser realizado no horário de funcionamento da unidade 
ministerial, ressalvada a comunicação de medidas urgentes. 

 
Art. 73.  O Conselheiro Relator, de posse dos autos de procedimentos 

extrajudiciais remetidos para revisão do CSMP, poderá decidir monocraticamente nos casos 
previstos em normas e enunciados do Colegiado. 

 
Art. 74.  Em todos os procedimentos de que trata esta Resolução deverão ser 

respeitados os direitos atinentes à privacidade, bem como o sigilo das informações decorrentes 
de disposição constitucional ou legal. 

 
Art. 75.  Os órgãos do Ministério Público, nos limites de suas atribuições, 

poderão promover audiências públicas para auxiliar nos procedimentos sob sua 
responsabilidade, na identificação de demandas sociais que exijam a instauração de 
procedimento, para elaboração e execução de planos de ação e projetos estratégicos 
institucionais ou para prestação de contas e de atividades desenvolvidas.  

 
Art. 76.  O CEAF promoverá curso de aperfeiçoamento sobre técnicas de 

elaboração de procedimentos extrajudiciais. 
 
Art. 77.  A partir da vigência desta Resolução, todas as espécies de 

procedimentos extrajudiciais a serem instaurados no âmbito do Ministério Público do Estado do 
Pará deverão seguir as regras desta Resolução. 

 
Art. 78.  Em todos os procedimentos deverão ser observadas as formalidades 

legais após a instauração da portaria, no que diz respeito às certificações, aos despachos e às 
remessas pertinentes ao procedimento. 

 



Art. 79.  Os membros do Ministério Público do Estado do Pará deverão adequar 
todos os procedimentos em tramitação aos termos desta Resolução, no prazo de 1 (um) ano, a 
contar da data da publicação deste Ato.  

 
Parágrafo único.  As peças e procedimentos de investigação cíveis 

devidamente adequados deverão ser concluídos nos prazos fixados nesta Resolução, 
contados a partir da adequação. 

 
Art. 80.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 81.  Ficam revogadas as Resoluções n°s 010/2011-CPJ, de 30 de junho de 

2011; 014/2015-CPJ, de 24 de novembro de 2015; e 013/2016-CPJ, de 15 de setembro de 
2016. 
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RESOLUÇÃO Nº 6/2019-CPJ
(Publicada no Diário MPRO nº 95, de 28.6.2019)

Regulamenta, no âmbito do Ministério Público do Estado
de  Rondônia,  parâmetros  procedimentais  a  serem
observados  para  a  celebração  do  Compromisso  de
Ajustamento  de  Conduta  e  Acordo  de  Leniência,
envolvendo  as  sanções  cominadas  aos  atos  de
improbidade administrativa, definidos na Lei nº. 8.429, de
02.06.1992, e aos atos praticados contra a Administração
Pública, definidos na Lei nº. 12.846, de 01.08.2013.

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no exercício de suas atribuições
legais, considerando a decisão do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público em sua
422ª Sessão, realizada em 18 de junho de 2019 e

CONSIDERANDO  que,  em consonância  com o  princípio  da  legalidade,  a
primazia  do  interesse  público  tem  a  indisponibilidade  do  bem  jurídico  como  sentido
tradicional das funções do Ministério Público, incumbido da defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;

CONSIDERANDO que a necessidade de efetivação dos direitos e das garantias
fundamentais  do  Estado  brasileiro  pós-1988  desenvolve-se  com  vistas  à  superação  da
tradição demandista  de acesso ao Judiciário,  para alcançar novas formas de resolução de
conflitos, com acesso eficiente e resolutivo à Justiça;

CONSIDERANDO que os princípios e as normas estatuídas pelo Código de
Processo  Civil  de  2015  incorporaram mecanismos  de  autocomposição  de  conflitos,  cuja
diretriz eleva os poderes da ação resolutiva, superando-se a forma rígida, tradicional e única
de realização dos direitos por meio da imposição estatal da sentença;

CONSIDERANDO que a  Resolução CNMP n.º  118, de 1º  de dezembro de
2014, recomendou a implementação geral de mecanismos de autocomposição, tais como a
negociação, a mediação, a conciliação, o processo restaurativo e as convenções processuais, o
que foi referendado ainda pela Recomendação CNMP n.º 54, de 28 de março de 2017, que
dispõe sobre a Política Nacional de Fomento à Atuação Resolutiva do Ministério Público
brasileiro;

CONSIDERANDO  que  outras  unidades  do  Ministério  Público  brasileiro
(Minas Gerais, Amapá, Paraíba, Rio Grande do Sul e outros), disciplinaram e se encontram
realizando compromissos de ajustamento de conduta na área da probidade administrativa,
com absoluto êxito;
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CONSIDERANDO que a transação, a suspensão condicional do processo (Lei
n.º 9.099, de 26 de setembro de 1995) e, mais recentemente, a colaboração premiada (Lei n.º
12.850, de 2 de agosto de 2013), no campo penal, e o acordo de leniência (Lei n.º 12.846, de
1º de agosto de 2013), nos campos administrativo e civil das pessoas jurídicas, permitem
afastar a incidência estrita de determinados comandos legais penalizadores e sancionatórios
em suas respectivas áreas, quando a realização do bem jurídico protegido for atingida;

CONSIDERANDO que a Lei nº. 12.846, de 01.08.2013 (Lei Anticorrupção),
que dispõe sobre a responsabilidade administrativa e civil das pessoas jurídicas pela prática
de atos contra a Administração Pública,  prevê expressamente a composição,  por meio do
instituto do Acordo de Leniência, nas hipóteses em que, uma vez reparado o dano, haja a
identificação dos agentes perpetuadores do ilícito;

CONSIDERANDO  que  a  Lei  Anticorrupção,  em interseção  com  a  Lei  de
Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992), forma um microssistema legal de combate
a atos lesivos ao patrimônio público, cuja convencionalidade passou a ser admitida pelo art.
36, § 4º, da Lei n.º 13.140, de 26 de junho de 2015, como forma de resolução de conflitos;

CONSIDERANDO que a interpretação constitucional do artigo 16, da Lei nº.
12.846, de 01.08.2013, autoriza o Ministério Público a firmar no bojo do inquérito civil ou
procedimento preparatório composição para o fim de celebrar acordo de leniência com as
pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos lesivos contra a Administração Pública,
que colaborem efetivamente com as investigações;

CONSIDERANDO que o acordo de ajustamento de conduta proporciona, a um
só tempo, solução mais célere às lesões a direitos transindividuais e eficácia à tutela coletiva
desses interesses, bem como, reflexamente, contribui para o descongestionamento do Poder
Judiciário;

CONSIDERANDO que, a transação alcança direitos patrimoniais disponíveis,
a exemplo da cominação de multa, em harmonia com as disposições da lei civil1,  o que,
consequentemente,  exclui  do  âmbito  do  ajuste  extrajudicial  sanções  que  importem  em
vulneração a direitos indisponíveis relacionados ao estado, à capacidade das pessoas e, de
modo  geral,  aos  direitos  personalíssimos,  dentre  os  quais  é  possível  incluir  os  direitos
políticos,  em razão da prerrogativa do povo,  enquanto detentor  do poder  na estrutura da
República Federativa do Brasil  (art.  1º,  parágrafo único,  CR/88),  de influir  na ambiência
política;

CONSIDERANDO  que  o  exercício  da  liberdade  de  contratar  reside  em
momento anterior à concretização do vínculo, circunscrevendo-se ao direito dos indivíduos
de decidir, desimpedidamente, se e com quem celebrarão o contrato;

CONSIDERANDO  que  a  liberdade  de  contratar,  enquanto  expressão  da
autonomia privada,  pode ser  igualmente flexibilizada pelo titular  em decorrência  de seus
interesses, embora de outras ordens;

1 Código Civil de 2002 – Artigo 841 – Apenas quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a
transação.
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CONSIDERANDO  que  a  funcionalização  social  dos  contratos  e  da
propriedade  privada  –  que  também  encontram  esteio  constitucional  –  traduz  o
reconhecimento de que os  interesses privados não podem sobrepor-se às  outras  garantias
tuteladas pelo Texto Maior, como a moralidade e a probidade administrativa;

CONSIDERANDO que é do interesse público a responsabilização do agente
pelos danos morais coletivos que causar, inclusive aqueles advindos da prática de atos de
improbidade administrativa;

CONSIDERANDO que a  capacidade  eleitoral  passiva  é  a  aptidão  para  ser
votado, razão por que se permite a tomada do compromisso de não exercício de tal direito por
determinado período, desde que sua eficácia esteja sujeita a homologação judicial;

CONSIDERANDO que a exoneração a pedido do servidor é ato voluntário,
afeto à respectiva disponibilidade do indivíduo, capaz de acarretar a resolução do vínculo
com a Administração Pública, razão por que, a princípio, deverá ser acatada, tal como ocorre
na  esfera  privada  quando  o  trabalhador  empregado  decide  desligar-se  dos  quadros  da
sociedade;

CONSIDERANDO que o compromisso de ajustamento de conduta e o acordo
de  leniência,  mediante  a  observância  de  critérios  legais,  reprisados  neste  ato,  além  das
vantagens decorrentes da celeridade e eficiência, possibilitam a obtenção de resultado similar
ou até mesmo idêntico ao obtido em Juízo, mas com garantia reforçada de cumprimento pelo
investigado/infrator;

CONSIDERANDO que o compromisso de ajustamento de conduta submete-se
ao controle  do  Conselho Superior  do Ministério  Público,  o  que  decorre  da  interpretação
analógica do § 1º do artigo 9º da Lei nº. 7.347, de 24.07.1985;

CONSIDERANDO que a Resolução CNMP n.º 179, de 26 de julho de 2017,
admite  a  possibilidade  do  compromisso  de  ajustamento  de  conduta  nas  hipóteses
configuradoras de improbidade administrativa, sem prejuízo do ressarcimento ao erário e da
aplicação de uma ou de algumas das sanções previstas em lei, de acordo com a conduta ou o
ato praticado;

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DO OBJETO DA RESOLUÇÃO

Art. 1º. As tratativas prévias e a celebração de compromissos de ajustamento de
conduta e de acordos de leniência envolvendo as sanções cominadas aos atos de improbidade
administrativa,  definidos  na  Lei  8.429,  de  02.06.1992,  e  aos  atos  praticados  contra  a
Administração Pública,  definidos na Lei  12.846, de 01.08.2013, no âmbito do Ministério
Público do Estado de Rondônia, deverão observar os parâmetros procedimentais e materiais
previstos na presente Resolução.
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CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2º. O compromisso ou o acordo regulados por esta resolução poderão ser
celebrados, tanto na fase extrajudicial,  quanto na fase judicial,  com as pessoas físicas ou
jurídicas, investigadas pela prática dos atos de improbidade administrativa, definidos na Lei
8.429, de 02.06.1992, e atos praticados contra a Administração Pública,  definidos na Lei
12.846, de 01.08.2013, devendo conter obrigações certas, líquidas e exigíveis, visando:

I – a aplicação célere e proporcional das respectivas sanções, com base nos
princípios  da  proporcionalidade,  da  razoabilidade  e  da  eficiência,  desde  que  se  mostre
suficiente para sua prevenção e repressão; ou

II – constituir meio de obtenção de provas, em qualquer ato de improbidade
administrativa (Lei 8.429/1992) ou qualquer ato praticado contra a Administração Pública
(Lei 12.846/2013), desde que o beneficiado pela composição colabore efetivamente com as
investigações e o processo, quando for o caso.

§ 1º Caberá ao órgão do Ministério Público com atribuições para celebração do
compromisso de ajustamento de conduta e acordo de leniência decidir quanto à necessidade,
conveniência  e  oportunidade  de  reuniões  ou  audiências  públicas  com a  participação  dos
titulares dos direitos, entidades que os representem ou demais interessados.

§ 2º A celebração do Compromisso de Ajustamento de Conduta ou Acordo de
Leniência com o Ministério Público não afasta, necessariamente, eventual responsabilidade
administrativa,  civil  ou  penal  pelo  mesmo  fato,  nem  importa,  automaticamente,  no
reconhecimento de responsabilidade para outros fins que não os estabelecidos expressamente
no termo.

§3º Quando o compromissário for pessoa física, o compromisso de ajustamento
de  conduta  poderá  ser  firmado  por  procurador  com  poderes  especiais  outorgados  por
instrumento  de  mandato,  público  ou  particular,  sendo  que  neste  último  caso  com
reconhecimento de firma.

§  4º  Quando  o  compromissário  for  pessoa  jurídica,  o  compromisso  de
ajustamento de conduta ou o acordo de leniência deverá ser firmado por quem tiver por lei,
regulamento,  disposição  estatutária  ou  contratual,  poderes  de  representação  extrajudicial
daquela, ou por procurador com poderes especiais outorgados pelo representante.

§ 5º Tratando-se de empresa pertencente a grupo econômico, deverá assinar o
representante legal da pessoa jurídica controladora à qual esteja vinculada, sendo admissível
a representação por procurador com poderes especiais outorgados pelo representante.

§ 6º Na fase de negociação e assinatura do compromisso de ajustamento de
conduta  ou  acordo  de  leniência,  poderão  os  compromissários  ser  acompanhados  ou
representados por seus advogados, devendo-se juntar aos autos instrumento de mandato.
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§  7º  É  facultado  ao  órgão  do  Ministério  Público  colher  assinatura,  como
testemunhas,  das  pessoas  que  tenham  acompanhado  a  negociação  ou  de  terceiros
interessados.

§ 8º Se o compromisso tiver sido firmado no âmbito de inquérito civil ou de
procedimento  preparatório  e  esgotar  seu objeto,  o  membro do Ministério  Público  deverá
arquivar o procedimento e remetê-lo para homologação do Conselho Superior do Ministério
Público, no prazo e na forma da resolução que versa sobre a tramitação de procedimentos
extrajudiciais.

§  9º  Se  o  compromisso  ou  acordo  firmados  não  exaurirem  o  objeto  da
investigação, esta será cindida, com extração de cópias e instauração de novo procedimento,
encaminhando-se  os  autos  em que  promovido  o  arquivamento  ao  Conselho  Superior  do
Ministério Público, que decidirá unicamente em relação ao objeto do compromisso ou do
acordo de leniência.

§  10  O  compromisso  de  ajustamento  de  conduta  ou  acordo  de  leniência
tomados  na  fase  judicial  serão  submetidos  à  homologação  do  respectivo  juízo,  sem
necessidade de comunicação pelo órgão de execução ao Conselho Superior do Ministério
Público

Art. 3º. O Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta e o Acordo de
Leniência  poderão  prever  cláusulas  estabelecendo  mudanças  no  procedimento  judicial,  a
serem observadas na hipótese de necessidade de ulterior ajuizamento de ações judiciais (de
conhecimento  e/ou  de  natureza  executiva)  pelo  Ministério  Público,  envolvendo a mesma
parte, para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes,
faculdades e deveres processuais, inclusive no que tange à redistribuição do ônus da prova e
custeio de provas periciais, nos termos dos arts. 190 e 373, §§ 3.º e 4.º, da Lei n. 13.105, de
16 de março de 2015.
 

CAPÍTULO III
DO COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

Art.  4º.  Na  celebração  do  termo  de  ajustamento  de  conduta  deverão  ser
observadas obrigatoriamente as seguintes condições:

I – o compromisso de ter cessado completamente o envolvimento no ato ilícito;

II – a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do ato
ilícito  indicarem  que  a  solução  adotada  apresenta-se  suficiente  para  sua  prevenção  e
repressão;

III – o compromisso de comparecimento perante o Ministério Público ou em
Juízo, às próprias expensas, quando necessário;
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IV – o compromisso de reparar integralmente o dano, restituir totalmente o
produto do enriquecimento ilícito, perdimento dos bens, direitos ou valores que representem
vantagem ou proveito direta ou indiretamente obtidos da infração, quando for o caso;

V – considerada a espécie e a gravidade do ato ilícito praticado, cumulação das
medidas previstas neste artigo com, pelo menos, uma das condições previstas no art. 6º desta
Resolução;

VI  –  o  compromisso  do  cumprimento  das  obrigações  que,  diante  das
circunstâncias do caso concreto, reputem-se necessárias para assegurar o comprometimento
da pessoa jurídica em promover  alterações  em sua governança,  que mitiguem o risco de
ocorrência de novos atos lesivos e o monitoramento eficaz dos compromissos firmados na
composição;

VII  –  o  estabelecimento  de  prazo  razoável  para  o  cumprimento  do  valor
avençado, observando-se a necessidade de afastamento do risco da ocorrência da prescrição;

VIII  –  o  estabelecimento  de  multa  cominatória  para  a  hipótese  de
descumprimento das obrigações pactuadas;

IX  –  oferecimento  de  garantias  do  cumprimento  dos  compromissos  de
pagamentos de multa civil, do ressarcimento do dano e da transferência de bens, direitos e/ou
valores, em conformidade com a extensão do pactuado;

X - a manutenção ou a instituição da indisponibilidade de bens suficientes para
garantir o ressarcimento ao erário e eventual multa civil pactuada, nos casos de acordos que
envolvam valores superiores a 60 (sessenta) salários mínimos.

XI – nas hipóteses de parcelamento, o vencimento antecipado do valor total
estabelecido  no acordo e  incidência imediata  da multa,  em caso de descumprimento das
obrigações estipuladas.

Parágrafo único. Os interessados serão informados dos requisitos necessários
para a sua celebração, assim como das consequências de seu descumprimento, sendo também
cientificados de que a composição celebrada com o Ministério Público não impede a ação de
outros legitimados, nem afasta as consequências penais decorrentes do mesmo fato, salvo se
houver colaboração premiada nesse sentido, naquela seara.

Art.  5º.  Serão  objeto  de  Acordo  de  Ajustamento  de  Conduta  atos  de
improbidade administrativa,  definidos  na  Lei  8.429,  de  02.06.1992,  sob  investigação  em
autos de inquérito civil  ou procedimento preparatório,  ou já postulados em ação judicial,
quando as circunstâncias do caso concreto evidenciarem que a solução negociada é a mais
adequada para a efetiva tutela da probidade administrativa, preferencialmente:

I – atos de violação aos princípios que norteiam a administração pública com
repercussão local e que não tenham causado danos materiais a particulares;

II – atos danosos ao erário, na modalidade culposa;
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III – atos danosos ao erário, cometidos de forma dolosa, com valor originário
do dano até 100 (cem) salários mínimos;

IV – atos de uso de bem público para fins particulares;

V – cumulação indevida de cargos públicos;

VI – descumprimento de carga-horária e/ou jornada de trabalho;

Parágrafo  único  –  O  Ministério  Público  não  celebrará  compromisso  de
ajustamento de conduta com agentes que ostentem condenação pela prática de improbidade
administrativa, bem como tenham sido condenados por crimes de médio e maior potencial
ofensivos previstos no título XI do Código Penal, que trata dos crimes contra a administração
pública; crimes previstos nas leis n. 7.429/86, n. 8.137/90, n. 9.613/98, n. 12.850/13; e atos
contra a administração pública nacional ou estrangeira, previstos na lei n. 12.846/2013.

Art.  6º.  Tendo  como  parâmetros  o  limite  do  dano,  o  cargo/função  do
Investigado, a gravidade da conduta, o histórico do Investigado (antecedentes) e as espécies
de violação (arts. 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa), bem como visando
assegurar  o  respeito  aos  princípios  que norteiam a administração pública e a  eficácia  do
comando da Lei nº 8.429/1992, os acordos de Ajustamento de Conduta terão uma ou mais das
seguintes condições:

I – compromisso de pagamento de multa civil, cujo valor avençado não poderá
ultrapassar os limites máximos estabelecidos no artigo 12 da Lei nº 8.429/1992;

II – compromisso de não contratar com o Poder Público ou receber benefícios
ou incentivos fiscais  ou creditícios,  direta ou indiretamente,  ainda que por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, por determinado período;

III – renúncia da função pública;

IV – compromisso de reparação de danos morais coletivos;

V  –  renúncia  ao  direito  de  candidatar-se  a  cargos  públicos  eletivos,  por
determinado período.

§ 1º A fixação do prazo pertinente à condição de que trata o inciso II deste
artigo  não  poderá  ultrapassar  os  limites  máximos  estabelecidos  no  artigo  12  da  Lei
8.429/1992.

§ 2º Na hipótese de avençada a condição prevista no inciso III deste artigo,
consignar-se-á no respectivo termo cláusula explicitando que o compromissário, de forma
irretratável, requer sua exoneração da respectiva função pública, inclusive ficando autorizado
o Ministério  Público  a  encaminhar  cópia  do  Termo do  Acordo à  respectiva  entidade  da
administração pública direta ou indireta,  para efetivação da condição, caso não apresente
comprovação de sua exoneração, no prazo máximo de 30 dias, a contar da homologação do
acordo de ajustamento de conduta.
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§ 3º A fixação do valor do dano moral coletivo previsto no inciso IV deste
artigo terá como parâmetros, além dos efeitos advindos do ato de improbidade administrativa
e do grau de censura da conduta do compromissário, a atenção ao seu caráter sancionatório e
socioeducativo.

§ 4º Sendo avençada a condição de que trata o inciso V deste artigo, cujo prazo
não poderá ultrapassar os limites máximos estabelecidos no artigo 12 da Lei n.º 8.429/1992,
consignar-se-á no respectivo termo cláusula explicitando que o compromissário renuncia ao
direito de concorrer a cargo público eletivo, pelo prazo avençado, bem como que a eficácia
daquela cláusula específica sujeitar-se-á à homologação judicial.

§ 5º Cumulativamente a uma ou mais das condições previstas nos incisos I a V,
poderão  também ser  avençadas  outras  obrigações  de  fazer  ou  não fazer  que  se  revelem
pertinentes ao caso e não sejam defesas em lei, notadamente, a manutenção ou a instituição
da indisponibilidade de bens suficientes para garantir o ressarcimento ao erário e eventual
multa civil pactuada.

Art.  7º.  Poderá  o  compromisso  de  ajustamento  de  conduta  ser  firmado em
conjunto por órgãos de ramos diversos do Ministério Público ou por este e outros órgãos
públicos  legitimados,  bem como contar  com a participação de  associação civil,  entes  ou
grupos representativos ou terceiros interessados.

Parágrafo  único.  Caso o(s)  ente(s)  lesado(s)  não participe(m) do Acordo,  o
membro encaminhará cópia do termo assinado ao seu representante legal, para ciência.

Art. 8º O Compromisso de Ajustamento de Conduta tomado na fase judicial
será submetido à homologação do respectivo juízo, sem prejuízo de sua comunicação pelo
órgão de execução ao Conselho Superior do Ministério Público, para fins de registro.

 

CAPÍTULO IV
DO ACORDO DE LENIÊNCIA

Art. 9º Os requisitos para a celebração do acordo de leniência, com pessoas
físicas e jurídicas, nas hipóteses em que haja colaboração com as investigações, além dos
previstos para o compromisso de ajustamento de conduta (art. 4º), são os seguintes:

I – a admissão quanto à participação nos fatos;

II – a identificação dos demais envolvidos no ato ilícito, quando houver, e a
obtenção célere de provas que comprovem o ilícito em apuração;

III – a descrição detalhada sobre o conteúdo da cooperação para a apuração do
ato  lesivo,  relacionando,  inclusive,  os  documentos  e  outros  meios  de  provas  a  serem
apresentados;

IV – o compromisso de dizer a verdade e não omitir nenhum fato ou dado de
que tenha conhecimento, de forma a cooperar plena e permanentemente com as investigações
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e  com  eventual  processo  judicial,  em  qualquer  esfera  de  responsabilização,  inclusive  a
criminal;

V – a delimitação dos fatos e atos abrangidos, sopesando o impacto social da
conduta;

VI – as obrigações que, diante das circunstâncias do caso concreto, reputem-se
necessárias para assegurar a efetividade da colaboração e o resultado útil do processo.

VII – enquanto perdurar a fase de ajustes e negociação, a proposta do acordo
de leniência receberá tratamento sigiloso, conforme previsto no §6º,  do art.  16 da Lei n.
12.846/2013 e tramitará em autos apartados.

Art. 10 A pessoa jurídica que pretenda celebrar acordo de leniência deverá:

I – ser a primeira a manifestar interesse em cooperar para a apuração de ato
lesivo específico, quando tal circunstância for relevante;

II – ter cessado completamente seu envolvimento no ato lesivo a partir da data
da propositura do acordo;

III – admitir sua participação nos fatos;

IV – assumir o compromisso de dizer a verdade e não omitir nenhum fato ou
dado de que tenha conhecimento,  de forma a cooperar plena e permanentemente com as
investigações  e com eventual  processo judicial,  em qualquer  esfera de responsabilização,
inclusive  a  criminal,  e  comparecer,  sob  suas  expensas  e  sempre  que  solicitada,  aos  atos
processuais, até o seu encerramento;

V – fornecer informações, documentos e elementos que comprovem a infração
administrativa.

VI  –  assumir  compromisso  de  implementação  ou  melhoria  dos  seus
mecanismos internos de integridade.

Art. 11. Tendo como parâmetro a extensão do dano e/ou o grau de censura da
conduta do compromissário, bem como visando assegurar o respeito ao comando da Lei nº
12.846/2013, os acordos de leniência terão, ainda, uma ou mais das seguintes condições:

I – multa;

II  –  suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 3 (três) anos;

III – adoção, aplicação ou aperfeiçoamento de programa de integridade;

IV – perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou
proveito direta ou indiretamente obtidos da infração.
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Parágrafo único. Cumulativamente com uma ou mais das condições previstas
nos incisos anteriores, poderão também ser avençadas outras obrigações de fazer ou não fazer
que se revelem pertinentes ao caso e não sejam defesas em lei.

Art. 12. Para a celebração do Acordo de Leniência, o Membro do Ministério
Público convidará a autoridade máxima do órgão responsável pelo controle interno do ente
lesado, para que, conjuntamente, possam firmar o referido acordo, nos termos do Capítulo V
da Lei Federal nº. 12.846, de 2013.

Paragrafo  único.  O  Presidente  da  Inquérito  Civil  Público  ou  Procedimento
Preparatório providenciará a juntada de cópia do processo administrativo instaurado pelo ente
lesado para apuração dos mesmos atos lesivos sob investigação ministerial.

CAPÍTULO V
DO PROCEDIMENTO

Art. 13. A iniciativa para a celebração do termo de ajustamento de conduta ou
do acordo de leniência caberá ao Ministério Público ou ao responsável pelo ilícito, hipótese
em  que  a  proposta  poderá  ser  apresentada  isolada,  por  um  ou  mais  investigados,  ou
conjuntamente, por todos os envolvidos.

§ 1º A pessoa proponente declarará expressamente que foi orientada a respeito
de seus direitos, garantias e deveres legais, e de que o não atendimento às determinações e
solicitações do Ministério Público durante a etapa de negociação implicará na desistência da
proposta.

§  2º  Sempre  que  possível,  a  celebração  das  modalidades  condicionadas  de
composição será registrada por meios audiovisuais.

§  3º  O  Conselho  Superior  do  Ministério  Público,  com prioridade  sobre  os
demais  feitos,  verificará  a  regularidade,  legalidade  e  pertinência  do  ato  jurídico  para
homologação.

§  4º  O  acompanhamento  do  cumprimento  das  cláusulas  do  termo  de
ajustamento de conduta ou acordo de leniência firmado em inquérito civil ou procedimento
preparatório dar-se-á em procedimento administrativo, a cargo do órgão de execução que o
tomou, na forma e no prazo disciplinado para tramitação daquele procedimento extrajudicial.

§ 5º O termo de ajustamento de conduta ou o acordo de leniência, após sua
homologação,  deverá  constar  do  banco  de  dados  do  Ministério  Público  do  Estado  de
Rondônia.

 

CAPÍTULO VI
DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
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Art. 14. O Conselho Superior do Ministério Público, com prioridade, verificará
a regularidade, legalidade e pertinência do acordo de ajustamento de conduta e do acordo de
leniência  de  que  trata  esta  Resolução,  podendo,  respeitado  o  quórum  previsto  em  seu
Regimento  Interno,  homologar,  rejeitar  o  termo  ou  o  acordo  celebrado,  determinar  a
realização de diligências complementares ou de adequações.

Parágrafo  único.  Na  hipótese  de  ser  verificada  pelo  Conselho  Superior  do
Ministério  Público  a  necessidade  de  adequação  em  cláusula  prevista  no  acordo  de
ajustamento de conduta ou no acordo de leniência que implique a modificação do objeto de
qualquer  das  condições  assumidas  pelo  compromissário,  a  respectiva  alteração  será
devidamente especificada na decisão, inclusive com indicação dos fundamentos de fato e de
direito que a justificam.

Art. 15. O Conselho Superior do Ministério Público, ao apreciar a promoção de
arquivamento do procedimento preparatório ou do inquérito civil, tomará uma das seguintes
providências:

I  –  homologará  seu  arquivamento  e,  consequentemente,  o  acordo  de
ajustamento de conduta e o acordo de leniência que o fundamentou;

II – converterá o julgamento em diligências:

a)  determinando a coleta  de novos elementos,  através da realização de atos
imprescindíveis  à  sua  decisão,  especificando-os  e  remetendo  os  autos  ao  membro  do
Ministério Público que promoveu seu arquivamento e, no caso de recusa fundamentada, ao
órgão competente para designação de outro membro para execução de tal diligência; e/ou,

b) determinando ao órgão de execução que notifique o compromissário para
que se manifeste quanto à sua anuência em relação às adequações no acordo de ajustamento
de conduta e acordo de leniência apontadas como imprescindíveis pelo Conselho Superior do
Ministério Público para sua homologação e, em caso positivo, providencie a formalização das
adequações propostas.

III – rejeitará a promoção de arquivamento, deliberando pelo prosseguimento
do inquérito civil ou do procedimento preparatório, com a indicação dos fundamentos de fato
e de direito de sua decisão, adotando as providências relativas à designação, em qualquer
hipótese, de outro membro do Ministério Público para atuação.
 

CAPÍTULO VII
DA DESISTÊNCIA

Art.  16.  A  qualquer  momento  que  anteceda  a  celebração  do  termo  de
ajustamento de conduta ou do acordo de leniência, a pessoa proponente poderá desistir da
proposta ou o Ministério Público poderá rejeitá-la.

Parágrafo único. A desistência da proposta ou sua rejeição:
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I – não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investigado; e

II  –  impedirá  a  utilização  das  provas  fornecidas  pelo  beneficiário
exclusivamente em seu desfavor, exceto quando o Ministério Público tiver acesso a elas por
outros meios.

 

CAPÍTULO VIII
DO DESCUMPRIMENTO

Art. 17. No caso de descumprimento do termo de ajustamento de conduta ou
do acordo de leniência:

I – a pessoa física ou jurídica investigada perderá os benefícios pactuados;

II – haverá o vencimento antecipado das parcelas não pagas e serão executados
de modo imediato:

a) o valor integral da multa, descontando-se as frações eventualmente já pagas;
e

b) os valores pertinentes aos danos e ao enriquecimento ilícito;

III – será instaurado ou retomado o procedimento referente aos atos e fatos
incluídos no acordo, ou ajuizada ou retomada a ação civil pública, conforme o caso, sem
prejuízo  de  utilização  das  informações  prestadas  e  dos  documentos  fornecidos  pelo
responsável pelo descumprimento da composição.

 

CAPÍTULO IX
DO CUMPRIMENTO

Art. 18. Cumpridas as condições estabelecidas, o compromisso ou acordo será
declarado definitivamente adimplido mediante ato do membro do Ministério Público.

Parágrafo único. Se o compromisso ou o acordo tiver sido firmado no âmbito
de  inquérito  civil  ou  procedimento  preparatório,  satisfeitas  todas  as  cláusulas,  deverá  o
membro do Ministério Público promover o arquivamento do procedimento administrativo de
acompanhamento, com comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público.

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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Art. 19. Nos casos de parcelamento do valor destinado ao ressarcimento do
dano e/ou pagamento da multa civil, a quantidade de parcelas levará em conta o interesse
público, a extensão do prejuízo ao erário e a capacidade financeira do compromissário.

§ 1º O produto da multa civil, bem como os valores decorrentes de astreintes e
reparação de dano moral coletivo serão revertidos em favor do Fundo de Reconstituição de
Bens Lesados – FRBL, instituído pela Lei Complementar Estadual nº 944/2017.

§ 2º  Os valores  decorrentes  de ressarcimento ao erário serão revertidos em
favor de ente público lesado.

Art.  20.  Na  hipótese  de  o  compromissário,  sendo pessoa  física,  manifestar
interesse  também na  celebração  de  acordo  de  colaboração  premiada  ou  acordo  de  não-
persecução penal, poderá o órgão de execução suspender o andamento do inquérito civil ou
do procedimento preparatório, caso verificada a necessidade da conclusão das tratativas no
âmbito criminal, de forma a evitar possíveis incompatibilidades entre o avençado nas esferas
cível e criminal.

CAPÍTULO XI
DOS REGISTROS

 Art.  21.  O  Conselho  Superior  do  Ministério  Público  providenciará  o
encaminhamento ao Conselho Nacional do Ministério Público de cópia eletrônica do inteiro
teor do Compromisso de Ajustamento de Conduta ou Acordo de Leniência de que trata esta
Resolução para alimentação do Portal de Direitos Coletivos, conforme disposto na Resolução
Conjunta CNJ/CNMP n.º 2, de 21 de junho de 2011, que institui os cadastros nacionais de
informações de ações coletivas, inquéritos e termos de ajustamento de conduta.

Parágrafo único. Ressalvadas situações excepcionais devidamente justificadas,
publicação no site do Ministério Público do Estado de Rondônia disponibilizará acesso ao
inteiro  teor  do  Compromisso  de  Ajustamento  de  Conduta  ou  indicará  o  banco  de  dados
público em que poderá ser acessado.

Art. 22. Os casos omissos serão disciplinados por ato da Procuradoria-Geral de
Justiça.

Art. 23. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário. 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
 
Porto Velho, 26 de junho de 2019. 

ALUILDO DE OLIVEIRA LEITE
Procurador-Geral de Justiça
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Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça
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