
 
PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA 

GABINETE DO PREFEITO 

 
 Av. Vitória, 347 - Centro - Nova Venécia - ES - CEP: 29.830-000 - Fone:3752.9001 

Home-page: http:\\www.novavenecia.es.gov.br            E-mail: gabinete@novavenecia.es.gov.br 

 
 

DECRETO Nº 11.773, DE 13 DE OUTUBRO DE 2015. 

      

 

 

DISPÕE SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA DE PESSOAS 

JURÍDICAS, PELA PRÁTICA DE ATOS 

CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES, 

EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA 

A LEI FEDERAL Nº 12.846/2013, E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

 

   O PREFEITO DE NOVA VENÉCIA, no uso de suas atribuições 

legais, na forma do artigo 64, inciso IV, da Lei Orgânica 

Municipal,e, em cumprimento ao que determina a Lei Federal nº 

12.846, de 01 de agosto de 2013, 

 

 

 

  DECRETA: 

 

Art.1º-Este decreto regulamenta no âmbito do Município de Nova 

Venécia, Estado do Espírito Santo, a Lei Federal n.º 12.846, 

de 01 de agosto de 2013, disciplinando o Processo 

Administrativo destinado a apuração das responsabilidades de 

pessoas jurídicas, pela prática de atos contra a Administração 

Pública  Municipal, direta e indireta. 

 

 

 

DOS ATOS LESIVOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

Art.2º-Constituem atos lesivos à Administração Pública 

Municipal de Nova Venécia – Estado do Espírito Santo, para fins 

de aplicação da Lei Federal n.º 12.846/2013, todos atos 

praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no art. 1º, que 

atentem contra o patrimônio público municipal, assim definidos: 
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I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, 

vantagem indevida a agente público, ou a terceiras pessoa a 

ele relacionada; 

II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de 

qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos 

previstos na Lei n.º 12.846/2013; 

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física 

ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses 

ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; 

IV – no tocante a licitações e contratos:  

a – frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação, ou 

qualquer outro expediente, o caráter  competitivo de 

procedimento licitatório público; 

b – impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato 

de procedimento licitatório público; 

c – afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude 

ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 

d – fraudar licitação publica ou contrato dela decorrente; 

e – criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica 

para participar de licitação pública ou celebrar contrato 

administrativo; 

f – obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, 

de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a 

administração pública, sem autorização em lei, no ato 

convocatório da licitação pública ou nos respectivos 

instrumentos contratuais; ou; 

g – manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos celebrados com a administração pública; 

V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de 

órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua 

atuação; 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇAO 

 

Art.3º- A instauração e o julgamento do Processo 

Administrativo para a apuração de responsabilidade de pessoa 

jurídica, cabe à autoridade máxima de cada órgão ou entidade 

da Administração Municipal. 

 

§ 1º- À Controladoria Geral do Município, é atribuída a 

competência concorrente, para instaurar e julgar os processos 

instaurados por quaisquer órgãos ou entidades, a quem compete 

a regularidade ou correção do andamento processual 

administrativo. 
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§ 2º -O Processo Administrativo para apuração da 

responsabilidade de pessoa jurídica será conduzido por 

Comissão Processante, composta por três servidores estáveis, 

designados por ato da autoridade instauradora e permitirá o 

contraditório regular.  

 

§ 3º- Do ato de instauração deverá conter: 

 

I – os fatos, as normas pertinentes à infração, e a sanção 

cabível; 

II – os membros da Comissão Processante, com a indicação do 

responsável por sua Presidência; 

 

§ 4º- As sociedades sem personalidade jurídica serão intimadas 

no domicilio da pessoa a quem couber a administração de seus 

bens, aplicando-se, caso infrutífera, o disposto no § 3º deste 

artigo. 

I – A pessoa jurídica, cuja responsabilidade for objeto de 

apuração de irregularidades, será citada pessoalmente, na 

pessoa de seu Administrador, por meio aviso de recebimento 

(AR), ou por edital, a ser publicado em jornal de circulação 

local. 

II – Citada regularmente, poderá a pessoa jurídica apresentar 

suas razões preliminares no prazo de 10 (dez), bem como, 

requerer todos os meios de provas que entender, diretamente, 

por preposto regularmente indicado, ou por defensor 

constituído sob pena de confissão e revelia, quanto as razões 

preliminares, e preclusão quanto a produção de prova 

documental, pericial e outras que entender. 

III – O réu, pessoa jurídica diretamente representada por 

preposto, ou por defensor regularmente constituído, poderá 

transigir, desde que esteja munido de poderes expressos para 

fazê-lo.  

IV – Havendo prova testemunhal a ser produzida, a pessoa 

jurídica se obriga a trazê-la, independentemente de intimação 

pela Comissão Processante, sob pena de preclusão.  

V – Da audiência participarão a pessoa jurídica, diretamente 

ou por seu representante nos autos, salvo se a Comissão 

Processante verificar a influência no animo da testemunha, em 

prejuízo da apuração da verdade, bem como, atendendo a pedido 

da testemunha, o representante da pessoa jurídica poderá ser 

convidado a retirar-se, permanecendo todos os demais, 

especialmente o defensor constituído.    

VI -Indeferida a produção de provas pela Comissão Processante, 

por considera-las impertinentes, protelatórias ou 

desnecessárias, poderá a pessoa jurídica, apresentar pedido de 

reconsideração, no prazo de (5) cinco dias. 
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Art.4º - Na hipótese de a pessoa jurídica requerer a produção 

de provas, a comissão processante apreciará a sua pertinência 

em despacho fundamentado e fixará prazo razoável para a sua 

produção, conforme a complexidade da causa e demais 

características do caso concreto para a produção das provas 

deferidas. 

 

Art.5º- Se no decorrer da instrução processual administrativa, 

restar verificada a prática de irregularidade por parte agente 

público municipal, a Comissão Processante extrairá cópias e as 

encaminhará à Secretaria Municipal de Administração, ou ao 

Prefeito, para as providências legais cabíveis. 

 

Art.6º- Concluída a instrução administrativa processual, a 

pessoa jurídica será intimada para oferecer as suas razões por 

memoriais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. 

 

Art.7º- Decorrido o prazo constante do artigo anterior, com ou 

sem oferecimento de razões finais, a Comissão Processante 

oferecerá Relatório Conclusivo e o encaminhará à Procuradoria 

Geral do Município, para os fins do artigo 6º, § 2º, da Lei 

Federal n.º 12.846, de 01 de agosto de 2013. 

 

Art.8º- A Procuradoria Geral do Município, no prazo de 30 

(trinta) oferecerá parecer fundamentado e sugerirá a aplicação 

das sanções previstas na Lei Federal n.º 12.846 de 01 de 

agosto de 2013, isoladas ou cumulativamente, de acordo com as 

peculiaridades do caso concreto e a gravidade e natureza das 

infrações. 

 

Art.9º- As sanções administrativas impostas à pessoa jurídica 

infratora, não excluem, em qualquer hipótese, a obrigação de 

reparação de eventual dano causado. 

 

Art.10- Na esfera administrativa serão aplicadas às pessoas 

jurídicas consideradas responsáveis por atos lesivos previstos 

na Lei Federal n.º 12.846/2013, sem prejuízo das eventuais 

aplicações de normas constantes do Código Civil, Penal e 

Tributário.  

 

Art.11- Multa de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por 

cento) do faturamento bruto do último exercício anterior ao da 

instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, 

nunca inferior à vantagem auferida quando possível, a sua 

estimação, verificados: 
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I – a gravidade da infração, cuja avaliação deverá levar em 

conta o bem jurídico e o interesse social envolvido; 

II – a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator, cuja 

avaliação incluirá, quando for o caso, os valores recebidos ou 

que deixaram de ser desembolsados, bem como se houve 

tratamento preferencial contrário aos princípios e regras da 

administração pública, a fim de facilitar, agilizar ou 

acelerar indevidamente a execução de atividades 

administrativas; 

III – a consumação ou não do ato precedente de que derivou a 

infração; 

IV – o grau de lesão ou perigo de lesão, cuja análise levará 

em consideração o patrimônio público envolvido; 

V – o efeito negativo produzido pela infração, cuja análise 

levará em conta o comprometimento ou ofensa aos planos e metas 

da Administração Pública Municipal; 

VI – a situação econômica do infrator; 

VII – o monitoramento contínuo do programa de integridade e de 

sua aplicação, com vistas a avaliar e a aprimorar sua 

efetividade na prevenção, detecção e combate à ocorrência dos 

atos lesivos de que trata este decreto e a legislação federal 

em vigor. 

 

Art.12- A decisão da autoridade instauradora, devidamente 

motivada, com a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos, 

será proferida no prazo de 15 (quinze) dias do recebimento do 

processo administrativo, prorrogável por igual período, 

conforme a complexidade da causa e as demais características 

do caso concreto. 

 

Art.13- A autoridade instauradora elaborará extrato da decisão 

condenatória, contendo, entre outros elementos, a razão social 

da pessoa jurídica, o numero de inscrição no Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica – CNPJ, os nomes de fantasia por ela 

utilizados, o número  de atos ilícitos, explicitando tratar-se 

de condenação pela prática de atos contra a Administração 

Pública do Município de Nova Venécia, nos termos da Lei 

Federal 12.846, de 01 de agosto de 2013, com transcrição dos 

dispositivos legais  que lhe deram causa. 

    

Art.14- Encerrado o processo na esfera administrativa, a 

decisão definitiva será publicada no Diário Oficial do Estado 

do Espírito Santo, dando-se conhecimento de seu teor, ao Órgão 

do Ministério Público, para a apuração de eventuais ilícitos, 

inclusive quanto a responsabilidade individual dos dirigentes 

da pessoa jurídica ou seus administradores, ou de qualquer 

pessoa natural, autora, coautora ou partícipe. 
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Parágrafo Único– Encerrada a instrução administrativa, 

verificadas as circunstâncias fáticas apuradas, aplica-se o 

princípio “da responsabilização judicial”, preconizada pelos 

artigos 18 a 21 e parágrafo único, da Lei Federal nº 

12.846/2013. 

 

Art.15- No prazo de 30 (trinta) dias, após o transito em 

julgado da decisão, no Processo Administrativo de 

responsabilização, o extrato da decisão condenatória, previsto 

no artigo 12 deste decreto, será publicado, às expensas da 

pessoa jurídica cumulativamente, nos seguintes meios: 

 

I – na página inicial do sitio eletrônico da pessoa jurídica, 

caso exista, com no mínimo, o mesmo destaque dos demais 

elementos visuais do sitio, sendo mantida a publicação pelo 

prazo mínimo de 30 (trinta) dias; 

II – em um ou mais jornais de grande circulação, na região de 

atuação da empresa; 

III – em edital a ser afixado pelo prazo mínimo de 30 (trinta) 

dias, no próprio estabelecimento ou no local de exercício da 

atividade da pessoa jurídica, de modo visível ao público;  

 

DO ACORDO DE LENIÊNCIA 

 

Art.16- A autoridade máxima de cada órgão da entidade pública 

poderá celebrar Acordo de Leniência com as pessoas jurídicas 

responsáveis pela prática de atos previstos na Lei Federal n.º 

12.846, de 01 de agosto de 2013, que colaborarem efetivamente 

com as investigações e o processo administrativo, sendo que 

dessa colaboração resulte: 

 

§1º- A identificação dos demais envolvidos na infração, quando 

couber; 

 

§2º- A obtenção célere de informações e documentos que 

comprovem o ilícito sob apuração. 

 

Art.17- Não importará em confissão quanto à matéria de fato, 

nem reconhecimento de ilicitude da conduta analisada, a 

proposta de Acordo de Leniência rejeitada na fase de 

negociação, da qual não se fará qualquer divulgação, nos 

termos do § 6º, do artigo 16, da Lei Federal 12.846/2013. 

 

Art.18 – A apresentação da proposta de Acordo de Leniência 

deverá ser realizada por escrito, conterá a qualificação 

completa da pessoa jurídica e de seus representantes, 

devidamente documentada, e incluirá ainda, no mínimo, a 
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previsão de identificação dos demais envolvidos no suposto 

ilícito, quando couber, o resumo da práticas supostamente 

ilícita e a descrição das provas e documentos a serem 

apresentados na hipótese de sua celebração. 

 

§ 1º- A proposta de Acordo de Leniência será protocolada junto 

ao Gabinete do Prefeito, em envelope lacrado e identificado 

com os dizeres “Proposta de Acordo de Leniência, nos termos da 

Lei Federal n.º 12.846/2013, e, Confidencial”. 

 

§ 2º- Em todas as reuniões de negociação do Acordo de 

Leniência, haverá registro dos temas tratados, em duas vias, 

assinado pelos presentes, o qual será mantido em sigilo, 

devendo uma das vias ser entregue ao representante da pessoa 

jurídica. 

 

Art.19- A fase de negociação do Acordo de Leniência será 

confidencial, pode durar ate 60 (sessenta) dias, prorrogáveis, 

contados da apresentação da proposta. 

 

Art.20- A pessoa jurídica será representada na negociação e na 

celebração do Acordo de Leniência, pelas pessoas naturais em 

conformidade com seu contrato social ou instrumento 

equivalente. 

 

Art.21- Do Acordo de Leniência constará obrigatoriamente: 

 

I –a identificação completa da pessoa jurídica e de seus 

representantes legais, acompanhada da documentação pertinente; 

II–a descrição da prática denunciada, incluindo a 

identificação dos participantes que a pessoa jurídica tenha 

conhecimento e relato de suas respectivas participações no 

suposto elícito, com a individualização das condutas; 

III– a confissão da participação da pessoa jurídica no suposto 

ilícito, com a individualização de sua conduta e o processo 

administrativo, especialmente com relação ao detalhamento das 

práticas ilícitas, a identificação dos demais envolvidos na 

infração, quando for o caso, e as provas apresentadas 

observado o disposto deste artigo. 

 

§ 1º- Quando a proposta de Acordo de Leniência for apresentada 

após a ciência, pela pessoa jurídica, da instauração dos 

procedimentos previstos neste Decreto, a redução da multa  

aplicável será de 1/3 (um terço). 
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§ 2º- A proposta de Acordo de Leniência não poderá ser 

apresentada após o encaminhamento do relatório da Comissão 

Processante, à autoridade instauradora para julgamento. 

 

Art.22- Caso a pessoa jurídica tenha celebrado acordo de 

leniência, forneça provas falsas, omita ou destrua provas ou, 

de qualquer modo, comporte-se de maneira contrária à boa fé e 

inconsistente com o requisito de cooperação plena e 

permanente, a Comissão Processante fará constar o ocorrido nos 

autos do processo, cuidará para que ela não desfrute dos 

benefícios previstos na Lei Federal n.º 12.846/2013, e 

comunicará o fato ao Órgão do Ministério Público e fará 

constar no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP. 

 

Art.23- Na hipótese do Acordo de Leniência não ser firmado, 

eventuais documentos entregues serão devolvidos para a 

proponente, sendo vedado o seu uso para fins de 

responsabilização, salvo quando deles já se tinha conhecimento 

antes da proposta de Acordo de Leniência ou pudesse obtê-los 

por outros meios. 

DA DÍVIDA ATIVA 

 

Art. 24- O prazo para pagamento da multa é de 30 (tinta) dias 

e seu inadimplemento acarretará inscrição em Dívida Ativa do 

Município. 

 

Parágrafo Único – Havendo desconsideração da personalidade 

jurídica da empresa, a inscrição em Divida Ativa será 

realizada também, em relação aos sócios e administradores. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art.25- A Controladoria Geral do Município fica autorizada a 

expedir normas complementares que se fizerem necessárias à 

operacionalização deste Decreto. 

 

Art.26- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

 

GABINETE DO PREFEITO DE NOVA VENÉCIA, aos 13 dias do mês de 

outubro de 2015. 

 

 

Mário Sérgio Lubiana 

Prefeito 


