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 Visando a contribuir para o debate relacionado com alterações 
legislativas que pretendem minimizar a corrupção e a sensação de 
impunidade no Brasil, promovido pelo Conselho Nacional do Ministério 
Público, o Ministério Público do Estado do Paraná vem apresentar as 
seguintes propostas:

a) Aumento das penas dos crimes da Lei de Licitações, com alteração da 
punição de “detenção” para “reclusão”.

Justificativa

 Não obstante a política criminal moderna recomende a diminuição 
da tipificação de delitos e entenda que o aumento de penas, por si só, 
não seja um fator que contribua para diminuir a incidência de condutas 
delituosas, é de se reconhecer que tal discurso não se aplica aos chamados 
“crimes do colarinho branco” ou “crimes de rico”. De fato, tal categoria 
de ilícitos penais, notadamente aqueles contra o patrimônio público, 
historicamente foram considerados crimes que servem apenas para justificar 
a tipificação de “delitos de pobre” ou “delitos de rua, patrimoniais”, na linha 
discursivo-ideológica adotada pelo nosso Direito Penal “liberal-burguês”, 
com pensamento pautado ainda no Século XIX, onde se privilegia a proteção 
ao patrimônio individual e se relega a segundo (ou mesmo a terceiro) plano 
a proteção ao patrimônio coletivo.

 Para se constatar tal realidade, basta evidenciar que os crimes 
contra a Administração Pública tipificados no Código Penal (a partir do artigo 
312) têm, de regra, apenamento mínimo significativamente baixo, valendo 
destacar os seguintes:

Art. 312 – Peculato (desvio, subtração ou apropriação de verba pública 
em proveito próprio ou alheio): pena mínima igual a dois anos;

Art. 315 – Emprego irregular de verbas públicas: pena mínima igual 
a um mês;

Art. 316 – Concussão (exigir vantagem para fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa): pena mínima igual a dois anos;

Art. 317 – Corrupção passiva (solicitar, receber ou aceitar promessa 
de vantagem para fazer ou deixar de fazer alguma coisa): pena 
mínima igual a dois anos; 
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Art. 319 – Prevaricação: pena mínima igual a três meses;

Art. 333 – Corrupção ativa (oferecer ou prometer vantagem indevida 
a funcionário público): pena mínima igual a dois anos;

Art. 337-B – Corrupção ativa internacional: pena mínima igual a um 
ano;

Arts. 359-A a 359-H – Crimes contra as finanças públicas: penas 
mínimas que variam de três meses a um ano.

 Enfim, como se percebe pelos exemplos acima, os apenamentos 
mínimos para os crimes considerados “mais graves” tipificados contra a 
Administração Pública no Código Penal estão entre três meses a dois anos 
e é da tradição jurisprudencial brasileira fixar penas a partir de patamares 
mínimos, notadamente quando o acusado é primário. E, como se sabe, dada 
justamente a dificuldade de punição desses delitos, normalmente quando 
um processo é instaurado o réu é primário e de bons antecedentes, o que 
conduz, quando possível, a uma eventual punição pela pena mínima. 

 Ora, nos termos do Código Penal, as penas aplicadas em concreto, 
até quatro anos, ensejam, quando muito, a aplicação de prestação de serviços 
à comunidade ou multa (esta, frise-se, de regra, em valores irrisórios). Vale, 
ainda, consignar, que tendo pena mínima igual ou inferior a um ano, o 
processo, de regra, fica suspenso e, cumprido período de prova, culmina com 
a extinção da punibilidade do autor, sem julgamento do mérito do caso.

 Sendo assim, tanto os delitos contra a Administração Pública e as 
finanças públicas, bem como aqueles da Lei de Licitações, permitem, via de 
regra, os maiores benefícios da Lei Penal, ou seja, a não aplicação da pena 
privativa de liberdade aos infratores, o que além de estimular a prática de 
delitos dessa natureza, garante o posterior desfruto do patrimônio desviado 
por essa classe especial de criminosos, verdadeiramente letal à sociedade 
brasileira, e que vem se proliferando dia a dia, conforme os rumorosos 
e sucessivos escândalos da República, rotineiramente divulgados pela 
imprensa. Neste ponto, aliás, é histórica a imensa dificuldade de recuperação 
de ativos desviados dos cofres públicos, devido ao sigilo bancário e à 
facilidade de camuflar seu destino. Basta uma retirada em espécie na boca 
do caixa que não se consegue mais rastrear o destino dado ao dinheiro. Não 
bastasse, essa criminalidade elitizada encontra ampla facilidade de conseguir 
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“laranjas” entre a classe mais pobre da população e, assim, pulverizar os 
valores desviados em pequenos depósitos bancários ou mesmo propiciar a 
saída física do dinheiro do país, sem falar das inúmeras outras possibilidades 
concretas de lavagem de dinheiro através de atividades comerciais “lícitas”. 
Portanto, apostar na punição patrimonial não deve ser a única alternativa de 
resposta do Estado.

 Enfim, a nossa Lei Penal confere a esses gravíssimos delitos, 
cometidos contra a sociedade, tratamento semelhante ao dispensado a 
crimes mais leves ou aos chamados delitos de menor potencial ofensivo, o 
que se constitui em um arrematado engano de política criminal. Nessa seara, 
o Direito Penal mínimo deve ceder espaço – já que não se demonstrou capaz 
de superar a verdadeira crise de moralidade pública que vivemos – para um 
Direito Penal mais eficaz e rigoroso, que acene para os potenciais criminosos 
do colarinho branco, não mais com o convite para o crime e o gozo efetivo 
de seus frutos, mas, diversamente, com a possibilidade concreta de punição, 
por meio da privação da liberdade em nossos cárceres, por alguns anos. 

 Ademais, pelas penas mínimas aplicadas, o lapso temporal para 
prescrição (artigo 109, do Código Penal) enseja a verificação da sua ocorrência 
em prazos de três a quatro anos, o que, aliado à crônica carência estrutural 
da Justiça Brasileira e à natural morosidade da instrução processual, resulta 
na quase impossibilidade de punição dos autores desses delitos pela 
“prescrição retroativa” frente à pena aplicada em concreto. 

 Assim, no tocante à Lei de Licitações (Lei nº 8666/93), além de penas 
brandas, são elas estabelecidas como sendo “detenção” e não “reclusão”, o 
que impedia a prisão cautelar (preventiva – na redação velha do art. 313, 
I, do Código de Processo Penal, antes da reforma de 2011) e ainda impede 
a adoção de instrumentos eficazes de investigação, como a interceptação 
telefônica (Lei nº 9296/96, art. 2º, III). Mesmo com a legislação de 2011 tendo 
alterado o critério da prisão cautelar, que não é mais vinculado aos delitos 
punidos com “reclusão”, mas aos delitos com penas máximas superiores a 
quatro anos, a maioria dos delitos, nos moldes como está hoje, ainda não 
permitem a prisão cautelar, pois tem apenamento até quatro anos.

 Assim, não é possível, por exemplo, que a fraude a um milionário 
processo licitatório seja apenada com detenção de 2 a 4 anos, enquanto o 
roubo de um veículo à mão armada implique em privação da liberdade entre 
5 anos e 4 meses  e 13 anos de reclusão. A clara distorção fala por si mesma, 
precisando urgentemente ser superada pelo legislador. Enquanto isso não 
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ocorrer, continuará sendo um “excelente negócio” fraudar licitações. 

São essas as razões que levam o Ministério Público do Estado do Paraná 
a propor as seguintes alterações legislativas nos artigos 89 a 99, da Lei nº 
8.666/1993, segundo o quadro comparativo abaixo.

Redação atual Proposta de nova redação

 Art. 89.  Dispensar ou inexigir 
licitação fora das hipóteses 
previstas em lei, ou deixar 
de observar as formalidades 
pertinentes à dispensa ou à 
inexigibilidade: 

Pena - detenção, de 3 (três) a 
5 (cinco) anos, e multa. 

Parágrafo único.  Na mesma 
pena incorre aquele que, 
tendo comprovadamente 
concorrido para a 
consumação da ilegalidade, 
beneficiou-se da dispensa 
ou inexigibilidade ilegal, 
para celebrar contrato com o 
Poder Público. 

Art. 89. (...).
Pena – reclusão de 4 (quatro) a 8 (oito) 
anos e multa.
        
§ 1º. As penas serão aumentadas da 
metade, se a dispensa ou a inexigibilidade 
ilícita, com o fim de obtenção de vantagem 
material, ocorrer em caso em que seria 
obrigatória a adoção da concorrência.

§ 2º. Aquele que, tendo comprovadamente 
concorrido para a consumação da 
ilegalidade, beneficiou-se da dispensa 
ou inexigibilidade ilegal, para celebrar 
contrato com o Poder Público, responde 
pelo crime previsto no caput.

§3º. O crime se caracteriza ainda que o 
agente não lese o erário ou não aufira 
vantagem pessoal ou para terceiro.

 O § 1º proposto objetiva agravar a punição das fraudes cometidas 
nas concorrências, posto que é essa a modalidade licitatória utilizada para 
a celebração dos grandes negócios da Administração Pública, de maior 
vulto econômico. Trata-se da aplicação dos princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade. Não parece adequado que a fraude a uma concorrência 
de milhões de reais receba o mesmo tratamento de uma fraude em uma 
carta convite de quinze mil reais.

 O § 2º visa alcançar os beneficiários do delito.

 O § 3º visa a eliminar a interpretação equivocada de que o tipo 
penal pretende proteger apenas o erário. Como se sabe, o artigo 3º, da Lei 
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nº 8666/93 estabelece que “a licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável 
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos”.

 Em outros termos, os bens jurídicos protegidos pelo processo 
licitatório não se resumem à questão patrimonial, representada pela seleção 
da proposta mais vantajosa. Também se objetiva a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável e o cumprimento de princípios básicos de Administração Pública, 
bens jurídicos esses ofendidos pela indevida dispensa ou inexigibilidade de 
licitação, tenha ou não o erário sofrido prejuízo. 

 Paralelamente à punição dos dirigentes, empregados e prepostos 
responsáveis pela prática dos crimes da Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos, haverá a pessoa jurídica que responder objetivamente por 
esses atos lesivos, consoante previsto na Lei nº 12.846/2013.
 

Art. 90. Frustrar ou 
fraudar, mediante ajuste, 
combinação ou qualquer 
outro expediente, o 
caráter competitivo do 
procedimento licitatório, 
com o intuito de obter, para 
si ou para outrem, vantagem 
decorrente da adjudicação 
do objeto da licitação:  

Pena - detenção, de 2 (dois) a 
4 (quatro) anos, e multa. 

Art. 90. (...).
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) 
anos e multa.

§ 1º. As penas serão aumentadas da 
metade, se ocorrer em procedimento 
licitatório em que se deva adotar a 
concorrência.

§ 2º.  Nas mesmas penas incorre aquele 
que, tendo concorrido para a consumação 
da ilegalidade, beneficiou-se da quebra 
do caráter competitivo do procedimento 
licitatório.        

 O tipo do art. 90, da Lei nº 8.666/1993, é, certamente, o mais grave 
dos delitos da Lei especial. Essa é a razão da substituição da detenção para a 
reclusão e da elevação do quantum da pena.

 As justificativas dos §§ 1º e 2º são as mesmas apresentadas no art. 89.
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Art. 91.  Patrocinar, direta ou 
indiretamente, interesse privado 
perante a Administração, dando 
causa à instauração de licitação 
ou à celebração de contrato, cuja 
invalidação vier a ser decretada pelo 
Poder Judiciário: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos, e multa. 

Art. 91. (...).

Pena – reclusão de 2 (dois) a 4 
(quatro) anos, e multa.

 O art. 91 cuida de uma forma especial de tráfico de influência, 
que visa à obtenção da vantagem ilegal a qualquer preço, dando causa à 
instauração do procedimento licitatório ou à celebração do contrato. A 
gravidade da conduta deve ser proporcional à das sanções aplicáveis, 
proporcionalidade ausente neste e nos outros tipos penais sob comento.

Art. 92.  Admitir, possibilitar ou dar causa 
a qualquer modificação ou vantagem, 
inclusive prorrogação contratual, 
em favor do adjudicatário, durante a 
execução dos contratos celebrados 
com o Poder Público, sem autorização 
em lei, no ato convocatório da licitação 
ou nos respectivos instrumentos 
contratuais, ou, ainda, pagar fatura com 
preterição da ordem cronológica de sua 
exigibilidade, observado o disposto no 
art. 121 desta Lei.
 
Pena - detenção, de dois a quatro anos, 
e multa.
 
Parágrafo único.  Incide na mesma 
pena o contratado que, tendo 
comprovadamente concorrido para 
a consumação da ilegalidade, obtém 
vantagem indevida ou se beneficia, 
injustamente, das modificações ou 
prorrogações contratuais. 

Art. 92. (...).

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 
10 (dez) anos, e multa.



25

1. Apresentação 

2. Entrevista

3. Artigos 
Propostas do Ministério Público do Estado do Paraná 
de alteração legislativa no combate à corrupção e à 
impunidade

Considerações acerca da necessidade de 
homologação do Termo de Ajustamento de Conduta 
pelo Conselho Superior do Ministério Público do 
Estado do Paraná

Pessoas em situação de rua e direitos prestacionais

O direito à consulta prévia às comunidades indígenas 
e a atuação do Ministério Público para a sua 
concretização

Fonte normativa da legitimação extraordinária 
no novo Código de Processo Civil: a legitimação 
extraordinária de origem negocial

As mudanças da nova lei do divórcio em matéria de 
dissolução do casamento

Código civil brasileiro: Entre avanços e retrocessos

O Fundamento Moral do Direito à boa administração

Proteção à infância e juventude: é preciso mudar o 
“foco”

IDEB 2013

Pimenta Bueno: ideias precursoras do processo 
penal brasileiro no Segundo Império

4. Seção Interprosa
Dona Helena

A urgência nossa de cada dia

5. Seção Prata da Casa
Edição 2014 - “Ação Inovadora” - Cadastro da Prática 
ou Ideia

6. Seção Estudante
Ações Coletivas para a tutela de Direitos Individuais 
Homogêneos: Por uma racionalização do Serviço 
Justiça

7. Resenha
As lógicas das provas no processo, de Deltan

8. Jurisprudência Comentada Cível
Da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa 
aos Agentes Políticos

9. Jurisprudência Comentada Penal
A Súmula n.º 521 do Superior Tribunal de Justiça e 
a questão afeta à ilegitimidade ativa do Ministério 
Público para a execução da pena de multa: 
Deformação de uma alteração legislativa ou mero 
pragmatismo?

10. Espaço Centros de Apoio
A ADI 1.842/RJ e a Lei 13.089/2015: novos 
paradigmas jurídicos para as Regiões Metropolitanas 
brasileiras?

A busca domiciliar de drogas e a apreensão de 
direitos fundamentais

 As modificações ou vantagens, de que cuida o art. 92, são de ordem 
econômica e ilegal, em quatro momentos distintos: no momento inicial da 
licitação, quando da publicação dos editais, com a alteração de suas cláusulas 
para benefício de um determinado interessado; na fase da celebração do 
contrato administrativo, para o pagamento de vantagem não prevista; durante 
a execução do contrato administrativo, pagando-se por algo não executado, 
ou, então, isentando-se da execução algo já contratado e pago; e, finalmente, 
a preterição da ordem cronológica para o pagamento de fatura, em proveito 
de determinado contratado e prejuízo de outro ou outros.

 Todos esses estratagemas são ilegais e lesivos ao patrimônio público 
e à sociedade, sendo proporcional às alterações relacionadas à pena. Como 
já afirmado, a pessoa jurídica deverá paralelamente responder com base na 
Lei nº 12.846/2013.

Art. 96.  Fraudar, em prejuízo da 
Fazenda Pública, licitação instaurada 
para aquisição ou venda de bens 
ou mercadorias, ou contrato dela 
decorrente: 

I - elevando arbitrariamente os 
preços; 

II - vendendo, como verdadeira ou 
perfeita, mercadoria falsificada ou 
deteriorada; 

III - entregando uma mercadoria por 
outra; 

IV - alterando substância, qualidade 
ou quantidade da mercadoria 
fornecida; 

V - tornando, por qualquer modo, 
injustamente, mais onerosa a 
proposta ou a execução do contrato: 

Pena - detenção, de 3 (três) a 6 (seis) 
anos, e multa. 

Art. 96. (...).

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 
10 (dez) anos e multa.

§ 1º. A pena será aumentada 
da metade, se as mencionadas 
condutas ocorrerem em 
procedimento licitatório em que 
se adotou a concorrência.

§ 2º. Incide nas mesmas penas 
aquele que fraudar, em prejuízo 
da Fazenda Pública, licitação 
instaurada para a alienação de 
bem ou direito integrante do 
patrimônio da Administração 
Pública direta ou indireta, 
adquirindo-o por preço inferior ao 
de mercado.

§ 3º. Nas mesmas penas incide o 
agente público que, de qualquer 
modo, por ação ou omissão, 
participe da fraude.
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 As alterações relacionadas à pena encontram as mesmas 
justificativas anteriormente referidas, o mesmo ocorrendo em relação à 
causa de aumento de pena atinente à concorrência.

 O § 2º trata de hipótese de subfaturamento de bem integrante 
do patrimônio público, omitido no dispositivo. Como cediço, a licitação 
também é empregada para vender bens públicos, podendo ocorrer a fraude 
econômica quando o concorrente paga menos do que o valor de mercado 
pelo bem ou direito adquirido. O § 3º alcança o partícipe.

Art. 97.  Admitir à licitação 
ou celebrar contrato com 
empresa ou profissional 
declarado inidôneo: 

Pena - detenção, de 6 (seis) 
meses a 2 (dois) anos, e multa. 

        
Parágrafo único.  Incide na 
mesma pena aquele que, 
declarado inidôneo, venha a 
licitar ou a contratar com a 
Administração. 

Art. 97.  Admitir à licitação empresa ou 
profissional declarado inidôneo: 

Pena – reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, 
e multa.

§ 1º. Celebrar contrato com empresa ou 
profissional declarado inidôneo:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) 
anos, e multa.

§ 2º.  Incide na mesma pena aquele que, 
declarado inidôneo, venha a licitar ou a 
contratar com a Administração.

 A nossa proposta separa as condutas previstas na redação original 
em dois momentos distintos, considerando a gravidade delas. Uma coisa 
é a admissão no procedimento licitatório de interessado inidôneo, que 
não necessariamente será o vencedor. Outra coisa, muito mais grave, é a 
celebração de negócio jurídico com alguém inapto a contratar com o Poder 
Público, comportamento que merece censura proporcionalmente mais 
elevada. O § 2º visa a alcançar o beneficiário do espúrio negócio. 
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Art. 99.  A pena de multa cominada 
nos arts. 89 a 98 desta Lei consiste 
no pagamento de quantia fixada 
na sentença e calculada em índices 
percentuais, cuja base corresponderá 
ao valor da vantagem efetivamente 
obtida ou potencialmente auferível 
pelo agente. 

§ 1º Os índices a que se refere este 
artigo não poderão ser inferiores a 2% 
(dois por cento), nem superiores a 5% 
(cinco por cento) do valor do contrato 
licitado ou celebrado com dispensa ou 
inexigibilidade de licitação. 

§ 2º O produto da arrecadação da 
multa reverterá, conforme o caso, à 
Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou 
Municipal.

Art. 99. (...).

§ 1º  Os índices a que se refere 
este artigo não poderão ser 
inferiores a 50% (cinqüenta por 
cento), nem superiores a 200% 
(duzentos por cento) do valor do 
contrato licitado ou celebrado 
com dispensa ou inexigibilidade 
de licitação, ou potencialmente 
auferível pelo agente público, 
particular ou pessoa jurídica.

§ 2º (...).

 A alteração do § 1º, com a elevação do valor da multa é essencial, 
posto que os percentuais tal como constam da redação atual são irrisórios, 
não representando punição efetiva dos autores desses delitos. 

b) Criação de tipo penal para o peculato de uso.

Justificativa

 A conduta de peculato de uso é bastante comum na Administração 
Pública, mas só é tipificada como delito para o Prefeito (Decreto-lei nº 
201/1967, art. 1º, II). Caso o autor do delito seja Vereador, Deputado, Juiz, 
Promotor, Delegado ou qualquer outro funcionário público, quando muito 
poderá ser responsabilizado por ato de improbidade administrativa, que, 
como se sabe enseja apenas sanções de ordem administrativa e civil. Assim, 
para melhor instrumentalizar o combate à corrupção, seria recomendável a 
tipificação desta conduta como crime também no Código Penal.
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 Para tanto, sugere-se a adoção de regra similar à constante do 
Decreto-lei nº 201/67 (esta apenas para Prefeitos), para criação do art. 312-
C, no Código Penal, com a seguinte redação:

 Art. 312-C – Utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou 
alheio, de bens, rendas ou serviços públicos. 
Pena – reclusão, de quatro a doze anos, e multa.

c) Criação de tipo penal para o crime de não aplicação de verbas públicas 
(educação, saúde, etc.) nos limites estabelecidos em lei.

Justificativa

 Tanto a Constituição Federal quanto leis infraconstitucionais 
estabelecem a necessidade de determinados percentuais orçamentários 
serem destinados à saúde pública e à educação, por exemplo. No entanto 
e infelizmente, não é raro identificar-se o descumprimento destas 
determinações por parte dos administradores públicos. A conduta somente 
é considerada delituosa para os Prefeitos (Decreto-lei nº 201/1967, art. 1º, 
XIV) e, mesmo assim, pela via indireta (negar execução à lei federal, sem 
justa causa) e com apenamento brando (pena de três meses a três anos).

 Verifica-se, portanto, a necessidade de criação de tipo penal 
específico, de alcance geral (a todos os administradores públicos) e com 
apenamento condizente com a importância que o tema apresenta.

 Para tanto, sugere-se a criação do art. 315-A, no Código Penal, com 
a seguinte redação:

 Art. 315-A – Deixar, sem justa causa, de aplicar verbas relacionadas 
à saúde e educação nos limites estabelecidos em lei.
Pena – reclusão de dois a oito anos, e multa.
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d) Inserir o Ministério Público no caput do art. 16 da Lei nº 12.846/2013 
(Lei Anticorrupção), para que promova ou participe, como fiscal da lei, 
legitimado para ação civil pública de improbidade administrativa e também 
como dominus litis da ação penal, na celebração do acordo de leniência, 
com reflexos na persecução penal, civil e por improbidade administrativa.

Justificativa

 “A Lei nº 12.846/2013 prevê em seu artigo 16 o seguinte:

 Art. 16.  A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública 
poderá celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis 
pela prática dos atos previstos nesta Lei que colaborem efetivamente com 
as investigações e o processo administrativo, sendo que dessa colaboração 
resulte: 

 I - a identificação dos demais envolvidos na infração, quando couber; e
 II - a obtenção célere de informações e documentos que comprovem 
o ilícito sob apuração”. 

 Da leitura dessa disposição, nota-se claramente a não legitimação 
do Ministério Público para a celebração do acordo de leniência, bem assim 
a sua participação como fiscal da lei nesses acordos, omissão legislativa que 
merece ser superada pelas seguintes razões: 

 a) o MP é o legitimado por excelência da ação civil pública de que 
trata o artigo 19; 

 b) se não for o autor dessas ações, oficiará como custos legis, por força 
do disposto no artigo 21 da Lei 12.846/2013, pois esses processos seguem o 
rito da ação civil pública (Lei 7.347/1985), que prevê expressamente a condição 
de custos legis nas ações dessa natureza não propostas pelo Parquet; 

 c) por ser o titular exclusivo da ação penal pública, a ser paralelamente 
movida contra a pessoa natural dos dirigentes, funcionários e empregados 
da pessoa jurídica; 

 d) somente os membros do Ministério Público têm assegurado pela 
Constituição independência e autonomia funcional, o que afasta pressões de 
ordem política e hierárquica. 
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 Sendo as atribuições do Ministério Público muito mais amplas que a 
da pessoa jurídica lesada, que, a rigor, só tem o processo administrativo, cujo 
alcance é restrito, podendo ser suprido, em caso de omissão, pela própria 
atuação do Ministério Público (artigo 20 da Lei 12.846/2013), nada justifica 
a exclusividade da autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública na 
celebração da leniência. 

 Demais disso, esse tipo de acordo pode ter severos reflexos na 
própria atuação ministerial, o que recomenda não apenas a participação do 
Ministério Público como fiscal do acordo, promovendo a sua higidez, como 
também a sua legitimação para a celebração desse tipo de avença.

 De outra parte, a participação ministerial na celebração dos acordos 
de leniência pode prevenir nulidades insanáveis, impugnáveis judicialmente. 

 Para tanto, sugere-se a seguinte redação para o artigo 16 da Lei 
12.846/1993:

 Art. 16.  A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública 
e o Ministério Público poderão celebrar acordo de leniência com as 
pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos nesta Lei que 
colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo, 
sendo que dessa colaboração resulte: 

 §§ Não sendo o celebrante, o Ministério Público atuará nos acordos 
de leniência como fiscal da lei. 

e) Supressão do art. 17 da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), na 
medida em que as hipóteses nele previstas não justificam a celebração de 
acordo de leniência com a pessoa jurídica responsável.

Justificativa

 O mencionado artigo 17 tem a seguinte redação:

 “Art. 17.  A Administração Pública poderá também celebrar acordo 
de leniência com a pessoa jurídica responsável pela prática de ilícitos 
previstos na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, com vistas à isenção ou 
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atenuação das sanções administrativas estabelecidas em seus arts. 86 a 88.1”

 Ocorre que as infrações administrativas definidas nesses artigos 
da Lei 8.666/1993 dizem respeito a fatos certos, inclusive no que tange à 
autoria, não havendo a necessidade de identificação de envolvidos ou da 
obtenção célere de informações e documentos, inexistindo justificativa para 
a celebração de acordo de leniência.

 Tal como previsto no artigo 17, o acordo tem verdadeira natureza 
de perdão administrativo, isentando das sanções administrativas a empresa 
contratada que descumpriu o contrato administrativo, imunizando-a no 
processo administrativo da Lei 8.666/1993, o que apenas contribui e estimula 
a inadimplência de empresas, em detrimento do interesse público.

 A revogação, portanto, do artigo 17 da Lei 12.846/2013, é medida 
que se impõe.  

f) Estender os benefícios do acordo de leniência aos seus dirigentes, 
administradores e empregados, envolvidos na prática de atos lesivos à 
Administração Pública nacional e estrangeira, tal como previsto, mutatis 
mutandis, no §6º do art. 86 e no art. 87, ambos da Lei 12.529/2011 (Lei do 
CADE).

Justificativa

 O acordo de leniência previsto na Lei 12.846/2013 beneficia 
somente a pessoa jurídica autora de atos lesivos. Não alcança os seus 

1 Art. 86.  O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de 
mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.
 ...
Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
Art. 88.  As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo anterior poderão também ser 
aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei:
 I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos;
 II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
 III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados.
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dirigentes, administradores e empregados, que poderão responder por 
ato de improbidade administrativa ou crime, caso tenham tido alguma 
participação na prática do ato lesivo atribuído à empresa.

 Com essa omissão do legislador, não há qualquer estímulo para 
a celebração do acordo de leniência, porquanto isso representaria, via de 
regra, a confissão de crime ou de ato de improbidade da pessoa natural 
representante da pessoa jurídica. 

 Tal como previsto, a disposição estimula o “pacto pelo silêncio”, e 
não a “identificação dos demais envolvidos na infração, quando couber”; e 
“a obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito 
sob apuração”.

 É por isso que se sugere a adoção de um modelo aproximado da Lei 
do CADE, que poderia corresponder ao artigo 16-A da Lei 12.846:

 Art. 16-A. Serão estendidos às empresas do mesmo grupo, de 
fato ou de direito, e aos seus dirigentes, administradores e empregados 
envolvidos na infração os efeitos do acordo de leniência, desde que o 
firmem em conjunto, respeitadas as condições impostas. 

 § 1º. Nos crimes tipificados na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
nos tipificados no Código Penal e nos atos de improbidade administrativa 
previstos na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, correlacionados com os 
atos lesivos do art. 5º, a celebração de acordo de leniência, nos termos 
desta Lei, determina a suspensão do curso do prazo prescricional e impede o 
oferecimento da denúncia com relação ao agente beneficiário da leniência, 
bem como a propositura da ação de improbidade administrativa. 

 § 2º. Cumprido o acordo de leniência pelo agente, extingue-se 
automaticamente a punibilidade dos crimes a que se refere o parágrafo 
anterior e a persecução dos atos de improbidade administrativa 
respectivos.
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g) Realização de concurso público para os cargos de Ministro e Conselheiro 
dos Tribunais de Contas da União e dos Estados.

Justificativa

 É urgente uma reforma constitucional que reveja a formação dos 
Tribunais de Contas. A indicação direta de seus Ministros ou Conselheiros 
pelo Chefe do Poder Executivo ou pelo Poder Legislativo, não contribui para 
o exercício técnico das funções das Cortes de Contas, que se comportam 
politicamente, segundo as matizes partidárias, fragilizando o controle 
externo de contas do Estado brasileiro. 

 O concurso público para Ministro ou Conselheiro seria uma opção, 
assim como a formação de listas tríplices de Auditores do Tribunal de Contas, 
Membros do Ministério Público de Contas e advogados, tal como se dá no 
âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

 Embora inexista um modelo definido para a aludida composição 
dos TC’s, a discussão merece ser levada a efeito no âmbito da sociedade 
brasileira, porquanto o atual modelo de nomeação não tem se mostrado 
eficiente e eficaz, bastando olhar para o grande número de desmandos na 
esfera pública, não inibidos pela atuação dessas Cortes. 

h) Mandato para as autoridades responsáveis pelo exercício do controle 
interno no âmbito das administrações públicas, direta e indireta, sendo 
responsabilizados, inclusive, por sua omissão.
 
Justificativa

 O mau funcionamento dos controles internos da Administração 
Pública brasileira é uma realidade indiscutível. Os escândalos públicos se 
avolumam, em todos os níveis de governo, como se inexistisse controle 
interno.

 A razão dessa ineficiência, com graves repercussões para a sociedade 
brasileira, parece residir na ausência de autonomia dos controladores 
internos, subordinados hierarquicamente à autoridade nomeante e, ao 
mesmo tempo, controlada. 
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 A previsão de mandato fixo e de autonomia do órgão de controle 
interno, somadas à responsabilidade por omissão, é um caminho ainda não 
trilhado e que poderia permitir o funcionamento efetivo dessa modalidade 
de controle, interrompendo ou contribuindo para reduzir a permanente 
corrupção e ineficiência da Administração Pública nacional.

 A título de sugestão, propõem-se a alteração do § 1º do artigo 74 da 
Constituição Federal, que passaria a ter a seguinte redação:

 § 1º O Controlador Interno, responsável pelo controle interno, 
detentor de cargo efetivo, estabilidade, formação de nível superior e ilibada 
reputação, será escolhido pelo respectivo Chefe de Poder, para o exercício 
de mandato de 2 anos, reconduzível por uma vez.

 § 2º As controladorias internas serão formadas exclusivamente por 
servidores públicos de carreira, admitidos mediante concurso público de 
provas e títulos.  

 § 3º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem 
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência 
ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público, se existentes indícios de crime 
ou de ato de improbidade administrativa, sob pena de responsabilidade 
por omissão e solidária.

i) Criação e regulamentação legal do Conselho de Gestão Fiscal.

Justificativa

 O Conselho de Gestão Fiscal está previsto no art. 67 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, com a seguinte redação:

 “Art. 67. O acompanhamento e a avaliação, de forma permanente, 
da política e da operacionalidade da gestão fiscal serão realizados por 
conselho de gestão fiscal, constituído por representantes de todos os 
Poderes e esferas de Governo, do Ministério Público e de entidades técnicas 
representativas da sociedade, visando a:

 I - harmonização e coordenação entre os entes da Federação;
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 II - disseminação de práticas que resultem em maior eficiência 
na alocação e execução do gasto público, na arrecadação de receitas, no 
controle do endividamento e na transparência da gestão fiscal;

 III - adoção de normas de consolidação das contas públicas, 
padronização das prestações de contas e dos relatórios e demonstrativos 
de gestão fiscal de que trata esta Lei Complementar, normas e padrões 
mais simples para os pequenos Municípios, bem como outros, necessários 
ao controle social;

 IV - divulgação de análises, estudos e diagnósticos.

 § 1o O conselho a que se refere o caput instituirá formas de 
premiação e reconhecimento público aos titulares de Poder que alcançarem 
resultados meritórios em suas políticas de desenvolvimento social, 
conjugados com a prática de uma gestão fiscal pautada pelas normas 
desta Lei Complementar.

 § 2o Lei disporá sobre a composição e a forma de funcionamento 
do conselho”.

 A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, acaba de 
completar 15 (quinze) anos. Entretanto, o Conselho de Gestão Fiscal, 
destinado ao acompanhamento e a avalição da política e da operacionalidade 
da gestão fiscal, com a presença de representantes de todos os Poderes, 
do Governo, do Ministério Público e de entidades técnicas representativas 
da sociedade, nunca saiu do papel. A cultura da transparência se impõe, a 
fim de que a busca pelo bem comum se dê com a participação integrada de 
diversas entidades públicas e do fortalecimento do controle social. 

 Conforme ensina o cientista político Leonardo Avritzer, “é necessário 
reforçar fortemente o assim chamado controle público não estatal. Ao mesmo 
tempo, o controle público não estatal pode ser uma maneira de compensar 
a diminuição do controle administrativo-burocrático. Temos dados no Brasil 
hoje que mostram a maior eficiência do Estado brasileiro em cidades nas 
quais existe maior participação social e controle público do orçamento 
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(AVRITZER, 2009). Esses dados mostram uma possível terceira via entre o 
controle administrativo-burocrático e o controle judicial, de um lado, e a falta 
de controle, de outro” (http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/
TDs_Ipea_Cepal/tdcepal_032.pdf. Acesso em 7 de maio de 2015). 

 Com efeito, além da criação do referido Conselho é imprescindível 
a sua regulamentação, nos termos do art. 67, § 2º, da LRF, inclusive para 
estabelecer quantos e como serão escolhidos os seus representantes. 

j) Amplo controle público e social do orçamento público.

 Atualmente, o controle da execução do orçamento é uma atividade 
restrita a algumas entidades que podem ter senhas de acesso.

 Assim, prevê o art. 120 da Lei 13.080, de 2 de janeiro de 2015, in verbis:

 “Art. 120.  Com vistas à apreciação da proposta orçamentária de 2015, 
ao acompanhamento e à fiscalização orçamentária a que se referem o art. 
70 e o inciso II do § 1o do art. 166 da Constituição Federal, será assegurado 
aos membros e órgãos competentes dos Poderes da União, inclusive ao 
Tribunal de Contas da União, ao Ministério Público Federal e à Controladoria-
Geral da União, o acesso irrestrito, para consulta, aos seguintes sistemas ou 
informações, bem como o recebimento de seus dados, em meio digital:

 I - SIAFI;

 II - SIOP;

 III - Sistema de Análise Gerencial da Arrecadação - ANGELA, bem 
como as estatísticas de dados agregados relativos às informações constantes 
das declarações de imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas, respeitado 
o sigilo fiscal do contribuinte;

 IV - Sistema Integrado de Tratamento Estatístico de Séries 
Estratégicas - SINTESE;

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs_Ipea_Cepal/tdcepal_032.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs_Ipea_Cepal/tdcepal_032.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art70
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art70
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art166�1ii
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 V - Sistema de Informação das Estatais - SIEST;

 VI - SIASG, inclusive ComprasNet;

 VII - Sistema de Informações Gerenciais de Arrecadação - INFORMAR;

 VIII - Cadastro das entidades qualificadas como OSCIP, mantido pelo 
Ministério da Justiça;

 IX - CNPJ;

 X - Sistema de Informação e Apoio à Tomada de Decisão - SINDEC, do 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT;

 XI - SICONV;

 XII - Sistema de Monitoramento do Programa de Aceleração do 
Crescimento - SISPAC;

 XIII - Sistema de Acompanhamento de Contratos - SIAC, do DNIT;
 
 XIV - CNEA, do Ministério do Meio Ambiente;

 XV - Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde - 
SIOPS;

 XVI - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em 
Educação - SIOPE; e

 XVII - Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público 
Brasileiro - SICONFI.

 Parágrafo único.  Os cidadãos e as entidades sem fins lucrativos, 
credenciados segundo requisitos estabelecidos pelos órgãos gestores dos 
sistemas, poderão ser habilitados para consulta aos sistemas e cadastros de 
que trata este artigo.”
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 O referido dispositivo fere o direito humano-fundamental à 
informação. 

 A informação é um direito humano, reconhecido por importantes 
organismos da comunidade internacional.

 Está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos: “Todo 
ser humano tem direito à liberdade de opinião e de expressão; este direito 
inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e 
transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente 
de fronteiras” (art. 19).

 A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção estabelece, 
nos artigos 10 e 13: “Cada Estado-parte deverá (...) tomar as medidas 
necessárias para aumentar a transparência em sua administração pública 
(...) procedimentos ou regulamentos que permitam aos membros do público 
em geral obter (...) informações sobre a organização, funcionamento e 
processos decisórios de sua administração pública (...)”.

 A Declaração Interamericana de Princípios de Liberdade de Expressão 
também afirma: “O acesso à informação mantida pelo Estado constitui um 
direito fundamental de todo indivíduo. Os Estados têm obrigações de garantir 
o pleno exercício desse direito” (item 4).

 Além disso, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 
assevera: “Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão; esse direito 
incluirá a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de 
qualquer natureza (...)” (art. 19).

 No Brasil, o artigo 5º, inc. XXXIII, da Constituição Federal expressa, 
entre os direitos fundamentais, que “todos têm direito a receber dos órgãos 
públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou 
geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade 
e do Estado”.
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 O artigo 37, § 3º, inc. II, da Constituição Federal também afirma que 
“a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração 
pública direta e indireta, regulando especificamente (...) II – o acesso dos 
usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, 
observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII”.

 Além disso, o artigo 216, § 2º, da Constituição Federal atribui 
“à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação 
governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela 
necessitem”. 

 Os artigos 5º, inc. XXXIII, 37, § 3º, inc. II, e 216, § 2º, da Constituição 
Federal foram regulamentados pela Lei 12.257/2011, que ficou conhecida 
como Lei de Acesso à Informação que, por sua vez, trata da transparência 
ativa e passiva.

 O art. 120 da Lei 13.080, de 2 de janeiro de 2015, merece ser alterado 
para se tornar compatível com os tratados internacionais, a Constituição 
Federal e a Lei de Acesso à Informação.

 Portanto, as informações quanto à execução orçamentária devem 
ser, como regra, de acesso público irrestrito. Não devem ser objeto de senhas 
nem tampouco, como exige o par. ún. do referido art. 120, exigir que o 
cidadão e as entidades da sociedade civil organizada tenham que se habilitar 
para a consulta aos sistemas e cadastros, salvo quando as informações cujo 
sigilo forem imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado.

 Dessa maneira, o mencionado art. 120, caput e par. ún., devem ter a 
seguinte redação: 

“Com vistas à apreciação da proposta orçamentária de 2015, ao 
acompanhamento e à fiscalização orçamentária a que se referem o art. 70 e 
o inciso II do § 1o do art. 166 da Constituição Federal, será assegurado a 
todos os cidadãos o acesso irrestrito, para consulta, aos seguintes sistemas 
ou informações, bem como o recebimento de seus dados, em meio digital, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade 
e do Estado, nos termos da Lei 12.257/2011: (...).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art70
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art166�1ii
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Par. ún.: Os membros e órgãos competentes dos Poderes Públicos, inclusive 
aos Tribunais de Contas, ao Ministério Público e às Controladorias-Gerais da 
União, será assegurado o acesso irrestrito, para consulta, a todos os sistemas 
ou informações, bem como o recebimento de seus dados, em meio digital, 
independentemente do caráter sigiloso dos sistemas ou informações”.

 Enfim, essas são as sugestões do Ministério Público do Estado 
do Paraná, que agregadas às sugestões do Ministério Público Federal, do 
Ministério Público da Bahia e do Poder Executivo da União, podem contribuir 
para o aperfeiçoamento da legislação brasileira no combate à corrupção e à 
impunidade.

Curitiba, maio de 2015.


