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RESUMO: O objetivo geral do artigo é compreender, no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado de Minas Gerais, a prática da Lei Anticorrupção (Lei n. 
12.846/2013), com destaque para a instituição do Processo Administrativo de 
Responsabilização (PAR). A relevância do tema é de tal ordem que houve por 
bem Órgão Especial do Tribunal de Minas Gerais aprovar a Resolução n. 
880/2018/TJMG, a instituição do PAR com a finalidade de apuração da 
responsabilidade administrativa e civil da pessoa jurídica que possa resultar na 
aplicação de sanções previstas no art. 6º, da referida Lei. A proposta é construída 
a partir de uma revisão do contexto de implantação pelo TJMG da mencionada 
Resolução. Para a consecução desta pesquisa utilizou-se da base lógica do 
método dedutivo, através da pesquisa bibliográfica e documental. O quadro de 
análise proposto incorpora contribuições do ato normativo do TJMG, que está 
estruturado em 10 capítulos e que detalha os procedimentos para investigação 
preliminar, instauração do processo, julgamento, sanções, acordo de leniência, 
mecanismos e procedimentos de integridade e de impedimentos e suspensões. 
A matéria aqui tratada, no entanto, não é nova. Antes mesmo de entrar em vigor 
a Lei Anticorrupção, já se podia verificar a existência de países com legislação 
rígida para definir a responsabilidade penal da pessoa jurídica em decorrência 
de atos lesivos à Administração Pública, sendo algo comum naqueles signatários 
e que ratificaram a Convenção das Nações Unidas contra corrupção (ONU), de 
2003, a Convenção Interamericana de Combate à Corrupção (OEA), de 1996, e 
a Convenção sobre o Combate à Corrupção de Funcionários Públicos 
Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), de 1997. Os resultados 
obtidos por meio do presente estudo indicam que, no sexto aniversário de 
promulgação da Lei Anticorrupção, ainda há patente resistência, no âmbito da 
Administração Estadual, à aceitação da previsão legal de penalizar a pessoa 
jurídica pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou 
estrangeira. Contudo, entende-se que a construção legal, por meio da 
regulamentação, no Judiciário Estadual, é um passo importante para assegurar 
que não se trata de mais uma lei presente no ordenamento jurídico, que tenha 
por escopo a anticorrupção, mas, sim, de uma norma eficaz que combata 
frontalmente a corrupção. Acredita-se que a aprovação da Resolução do TJMG 
tenha decorrido de significativa contribuição para aumentar a confiança e o 



reconhecimento da instituição pública perante o cidadão e o jurisdicionado. 
Assim, o maior avanço surgiu com a criação e definição de órgão responsável 
pelas atividades de controladoria para instauração do PAR. Conclui-se, portanto, 
que os atos praticados pelas pessoas jurídicas, quando utilizados de maneira 
nociva à sociedade e lesando a Administração Pública e o Judiciário do Estado, 
devem ser duramente reprimidos. Nesse contexto, aos verdadeiros juristas, que 
têm papel importante na preservação do Direito, cabe construir o caminho 
dogmático para a responsabilização civil e penal da pessoa jurídica, vez que é 
uma necessidade social. 
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