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TEMAS IMPORTANTES 
 Teoria Geral do Ministério Público = trata-se de uma disciplina interdisciplinar, 
incluindo a análise de temas como Direito Material Coletivo, Direito Processual Coletivo, 
Direito Constitucional entre outros; 

 

LEI 13.879/2019 – ABUSO DE AUTORIDADE: 

- é importante conhecer a Lei de Abuso de Autoridade uma vez que ela estabelece limites à 
atuação do Membro do ministério Público; 

 

LEI 13.874/2019 – LEI DA LIBERDADE ECONÔMICA: 

- é importante conhecer esta lei que alterou vários pontos da legislação brasileira no que tange 
à implantação da liberdade econômica no Brasil; 

- tal lei alterou a previsão da desconsideração da personalidade jurídica no artigo 50 do Código 
Civil Brasileiro; 

 

ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 

- a atuação ministerial não pode invadir o espaço da autonomia privada; 

- a atuação ainda encontra-se vinculada a um espírito resolutivo em detrimento de um espírito 
puramente demandista – esta última forma de atuação deve ser subsidiária, condicionada à 
ausência de sucesso de resolução do impasse; 

 

STF – RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.055.941/SP: 

- o STF julgou procedente o compartilhamento de dados bancários e fiscais pela receita federal 
com os órgãos de controle (ex.: COAF; Ministério Público); 

 

PLANOS DE SAÚDES, ALTERAÇÃO DE PREÇO E FAIXA ETÁRIA: 

- há importante julgado do STF permitindo a citada prática desde que a alteração de preços 
pelo plano de saúde seja justificada pelo aumento do risco decorrente da idade; 

 

SUS E MINISTÉRIO PÚBLICO: 

- a atuação do Ministério Público e a normativa referente ao Sistema Único de Saúde é de 
conhecimento obrigatório para superação das questões que podem ser cobradas pelos 
examinadores referentes a tais temas; 

 

DIREITO DO CONSUMIDOR E SUPERINDIVIDAMENTO: 

- direitos do consumidor, fórmulas de superindividamento, possibilidade de defesa dos direitos 
do consumidor por parte do órgão Ministerial; 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA: 

- foco nas responsabilidades civil objetiva ambiental e minerária; 
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QUADRO DE MATÉRIAS IMPORTANTES – SEGUNDO O PROFESSOR: 

 

 

COMENTÁRIOS SOBRE QUESTÕES E TEMAS DIVERSOS 

-> Ministério Público VS independência funcional VS desistência de atuação; 

- a independência funcional é, mais do que um princípio constitucional e uma garantia do 
membro, uma garantia da sociedade; 

- artigo 178 do CPC/15: demonstra situações em que, havendo os interesses ali previstos, deve 
o membro do Ministério Público agir; 

- o princípio da independência funcional não pode funcionar como subterfúgio para justificar a 
omissão do membro do Ministério Público nas situações em que a lei prevê sua ação; 

 

-> infrações penais VS atuação direta do Ministério Público VS constitucionalidade; 

- este tema estava em voga quando se discutia a votação da PEC DA IMPUNIDADE que vedava 
a ação direta do Ministério Público na investigação de infrações penais; 

- a atuação direta do Ministério Público atualmente é reconhecida pela jurisprudência dos 
tribunais superiores e pelo ordenamento jurídico em geral; 

- a investigação direta pelo Ministério Público deve estar sujeita a limites – de certa forma, a 
atuação, neste caso, do promotor de justiça, deve ter os parâmetros análogos aos 
disciplinados no Código de Processo Penal ao inquérito policial (o trâmite procedimental 
costuma se dar em sede de PIC1); 

 

-> Ministério Público VS processo eleitoral VS repressão ao abuso do poder econômico; 

- por delegação o Ministério Público dos estados exerce função de promotor eleitoral (1ª 
instância); 

- instrumentos processuais (preventivos + repressivos) utilizados pelo Ministério Público no 
combate ao abuso do poder econômico e político no processo eleitoral: representação 

                                                            
1 Procedimento Investigatório Criminal. 
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especial por abuso do poder político e econômico + controle e julgamento das contas + ação 
de investigação judicial eleitoral + representação por propaganda eleitoral abusiva + 
compartilhamento de dados entre Receita e TSE + controle das contas em si (como forma de 
evitar o famoso “caixa 2”) + recurso contra diplomação + ação de impugnação de mandato 
eletivo + recomendação (preventivo) + audiências públicas 
(publicidade/transparência/preventivo); 

 

-> Ministério Público VS ato administrativo VS controle prévio; 

- deve ser observado um fato notório: há uma tônica na prevenção (tutela 
preventiva/inibitória); 

 - mecanismos de controle prévio: recomendação é um dos principais instrumentos; 

 

-> Ministério Público VS audiências públicas VS processo coletivo especial; 

- audiências públicas é um excelente meio de instrumentalização dos preceitos defendidos por 
Peter Haberle na sua tese de “sociedade aberta de intérpretes”; 

- tais audiências são mecanismos eficazes para a pluralização do debate constitucional e 
inclusão participativa da sociedade na formação dos fundamentos da decisão a ser tomada 
pelas cortes – principalmente em processo coletivo especial (controle de constitucionalidade 
abstrato); 

 

-> Ministério Público VS ação civil pública VS TAC; 

- o TAC é um importante instrumento de atuação resolutiva do Ministério Público; 

- Termo de Ajustamento de Conduta: 

- natureza jurídica; 

- objeto; 

- legitimidade; 

- aspectos formais; 

- efeitos; 

- mutabilidade; 

- publicidade; 

- execução; 

 

-> Ministério Público VS investigação penal VS monopólio das forças de segurança; 

- embora tenha existido certa controvérsia sobre a possibilidade de investigação direta pelo 
Ministério Público por um lapso temporal relevante no Brasil, atualmente o tema está 
pacificado na jurisprudência dos tribunais superiores; 

- os próprios órgãos do Ministério Público possuem atos normativos buscando adequar o 
exercício de tal atribuição ministerial ao ordenamento jurídico e padronizar determinadas 
práticas; 

Observação: em razão disso crê-se possível o questionamento sobre os limites do exercício de 
tal prerrogativa, sendo, atualmente, despiciendo o debate referente à sua existência; 
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-> Ministério Público VS custo social do Direito VS análise econômica do Direito; 

- o TAC é um excelente instrumento para atuação ministerial buscando a realização de uma 
função resolutiva; 

- o processo judicial comum tem um custo social, custo de efetividade, custo de eficácia e 
gasto de tempo – além, é claro, do custo econômico; 

- a atuação do Ministério Público em respeito a uma perspectiva sociológica e econômica, em 
respeito ao tempo da resolução da questão sob enfoque, deve se pautar em um paradigma 
evolutivo; 

- análise econômica do direito: um TAC realizado corretamente evita gastos estatais 
desnecessários, promove o pronto atendimento a um direito social, economiza o tempo de 
realização fática do direito e promove a pacificação social; 

 

-> Ministério Público VS drogadição VS justiça terapêutica; 

- devem ser analisados os limites e possibilidades de atuação do Ministério Público; 

- é indispensável uma análise minuciosa da Lei 11.343/06; 

 

-> Ministério Público VS formulação de políticas públicas municipais VS habitação e 
urbanismo; 

- devem ser analisadas as bases normativas (CRFB/88 e demais normas); 

- também devem ser analisados a promoção, fiscalização e controle dos atos administrativos; 

- a promoção de tais objetivos deve ter como parâmetro o desenvolvimento sustentável; 

 

-> recomendação; 

- a recomendação é um importante instrumento a ser utilizado pelo Ministério Público e deve 
ser ressaltado seu caráter preventivo – forma de evitar a ocorrência do dano; 

- natureza jurídica: ato administrativo; 

 

-> visão constitucional do Ministério Público: 

- o M.P. é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis (artigo 127, caput, CRFB/88); 

- Ministério Público -> ente despersonalizado (não é um órgão, mas tem personalidade 
judiciária – capacidade processual); 

- quem responde por ato danoso praticado por membro do Ministério Público? O Estado! 

- regra constitucional referente ao Ministério Público = cláusula pétrea = cláusula 
supraconstitucional; 

- tutela pelo MP: direitos sociais + direitos individuais (indisponíveis)2; 

- legitimidade ativa do MP VS relevância social: propositura de ação civil pública para defesa 
de direitos individuais homogêneos de consumidores, ainda que disponíveis, pois se está 

                                                            
2 Em caso de direitos individuais homogêneos a atuação está condicionada à promoção de benefícios à 
sociedade -> repercussão social. 
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diante de legitimação voltada à promoção de valores e objetivos definidos pelo próprio Estado 
-> a tutela de tais direitos possui relevância social; 

- Súmula 601 do STJ -> o Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa dos 
direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes 
da prestação de serviços públicos; 

- visão atual do STF: tutela de direitos ou interesses individuais homogêneos em matérias de 
alto relevo social e pertinentes ao perfil constitucional do Ministério Público atraem a sua 
atuação; 

- funções do Ministério Público: 

- promoção de direitos individuais indisponíveis e direitos sociais; 

- atuação: como parte (substituto processual) ou como fiscal da ordem jurídica 
(custos societatis); 

- promoção de uma ordem jurídica justa – implantação prática do plano 
normativo deontológico no que tange aos direitos; 

- compromisso institucional com a transformação social; 

- atuação preponderantemente resolutiva – evitando conflitos (levando em conta 
o custo econômico, social e de tempo referente à demanda judicializada) – 
exemplo: TAC3; 

- solução alternativa de conflitos (Resolução 150/2016 do CNMP); 

- ideia de base: atuação do Ministério Público pautada em uma Constituição 
Dinâmica e Aberta – inclusive à opinião popular -> o povo é titular da soberania; 

 

-> Ministério Público & Democracia: 

- deve o órgão ministerial participar efetivamente do processo democrático, alinhando-se com 
os demais órgãos do movimento social (engajamento social) comprometidos com a 
concretização dos direitos previstos e com a positivação de novas situações a permitir a 
inclusão dos excluídos; 

 Ministério Público  defesa de direitos  abertura à sociedade (ex.: audiência pública)  
engajamento social  realização dos direitos  positivação de novos direitos; 

- membros do M.P. são ATORES SOCIAIS DEMOCRÁTICOS = trabalhadores democráticos = não 
podem se limitar à atuação processual = que conduziria à ineficácia social; 

- atuação resolutiva = pressupõe a atuação social = sob pena de ausência de legitimidade na 
atividade ministerial4; 

- vontade geral = inclui o projeto de sociedade = as funções do membro do Ministério Público 
devem ser exercidas tendo a vontade geral como vetor fundamental; 

- princípio das transformação social: macroprincípio impositivo, obrigando o cidadão, a 
sociedade e as instituições a implementarem ações e políticas buscando a implementação 
prática dos direitos fundamentais sociais previstos na Carta Constitucional de 1.988; 

- princípios institucionais conformadores do Ministério Público: 

-a essencialidade do M.P.; 

                                                            
3 Natureza jurídica do Termo de Ajustamento de Conduta = Acordo bilateral ou Transação (posição 
minoritária); 
4 Tais pressupostos lembram a ideia de ação comunicativa de Jurgen Habermas e sociedade aberta dos 
intérpretes de Peter Haberle. 
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- autonomia institucional; 

- unidade; 

- indivisibilidade; 

- defesa de uma democracia substantiva; 

- independência funcional; 

- princípio do promotor natural; 

- inamovibilidade; 

- vitaliciedade; 

- irredutibilidade de subsídios; 

- função essencial do Ministério Público: cabe ao Ministério Público dar concretude ontológica 
às previsões deontológicas previstas na CRFB/88; 

 

-> Ministério Público & Participação Popular: 

- audiência pública: um dos principais instrumentos para permitir a participação popular no 
exercício das atividade ministeriais; 

- necessidade de morar na comarca: também busca uma aproximação entre o mandante 
(povo) com o membro do Ministério Público; 

- a participação popular é um instrumento permanente de construção e ressignificação da 
democracia; 

- o Ministério Público é legitimado para atuar em processos culturais buscando a proteção da 
dignidade da pessoa humana dos membros de um corpo social; 

- o direito é um produto cultural5, parido pela complexa teia de inter-relacionamentos 
humanos: a aproximação entre os campos ontológicos e deontológicos é essencial na 
construção de uma sociedade verdadeiramente democrática; 

- a seguir a classificação ontológica de Karl Loewenstein6, a função do Ministério 
Público é transformar as realidade de uma Constituição Nominal em Constituição 
Normativa; 

- democracia participativa: pressupõe a participação social como elemento informador da 
atuação ministerial na busca da defesa da vontade geral; 

- contato permanente com a população e com a realidade social: é uma das marcas mais 
nítidas da instituição = permeabilidade à opinião popular e vontade geral; 

- rompimento de paradigma: Ministério Público como dono do processo  Ministério Público 
como um dos atores do processo de transformação social; 

- construção coletiva de soluções: o Ministério Público tem mecanismos interessantes para a 
construção coletiva de soluções (TAC, Recomendação, ICP) desde que obedecido o vetor da 
participação popular e abertura comunicacional com a sociedade -> combate à monocultura e 
monopólio do saber7; 

                                                            
5 Influência do conceito sociológico de Constituição proposto do Ferdinand Lassalle. 
6 Que classifica as constituições em semânticas, nominais e normativas (SNN) de acordo com sua 
“eficácia prática propriamente dita”, ou seja, eficácia ontológica. 
7 Aqui, novamente, se vê a importância das ideias do filósofo alemão Jurgen Habermas no que tange à 
legitimação da ação ministerial pautando no paradigma da ação comunicativa como forma de concreção 
da democracia. 
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- ideia fundamental: rompimento do texto em prol do contexto! 

 

-> Ministério Público & atuação concreta: 

- exemplos de diplomas normativos a permitir a ação concreta do Ministério Público; 

- ação popular; 

- ação civil pública; 

- proteção de investidores no mercado acionário; 

- defesa do consumidor; 

- defesa da criança e do adolescente; 

- defesa do direito ao conhecimento da origem biológica; 

- fiscalização do funcionamento de organizações sociais; 

- fiscalização do funcionamento das OSCIP´s; 

- combate à violência doméstica e familiar contra a mulher; 

- busca da igualdade racial; 

- proteção do processo educacional; 

- improbidade administrativa; 

- biossegurança e engenharia genética; 

- estatuto da cidade; 

- estatuto do torcedor; 

- estatuto do idoso; 

- fiscalização do processo eleitoral; 

- defesa da concorrência; 

- proteção da vegetação nativa; 

- inclusão da pessoa com deficiência; 

- inclusão da pessoa com deficiência; 

- agrotóxicos; 

- Sistema Nacional de Política sobre Drogas (justiça terapêutica); 

Observação: o órgão do Ministério Público possui atuação plural, aberta, 
transdisciplinar e sempre fiel ao pressuposto de respeito à ordem jurídica e 
concretude dos direitos fundamentais; 

 

-> vitaliciedade VS ação de improbidade: 

- embora a LOMP trate as situações de perda de cargo e não faça alusão à condenação em 
improbidade administrativa, a posição do STJ é no sentido de que o procedimento previsto na 
LOMP se aplica unicamente às hipóteses lá previstas, devendo ser seguido o rito da LIA cara 
situações de cometimento de ato ímprobo por parte do membro do Ministério Público -> 
neste caso é possível a perda do cargo após o trânsito em julgado de ação de improbidade 
administrativa, sem necessidade de obediência às previsões da LOMP; 

 

-> Ministério Público & responsabilidade: 
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- o artigo 181 do novo CPC/15 traz hipóteses de responsabilização do membro do Ministério 
Público (dolo/fraude); 

- a responsabilização do membro do Ministério Público por denunciação caluniosa em caso de 
absolvição do acusado depende da prova de circunstâncias específicas (ex.: consciência do 
membro ministerial quanto à inocência do denunciado) -> a regra geral é a independência 
funcional do membro ministerial (como garantia da própria sociedade); 

- STF, ADI 3126: havendo compatibilidade de horários é garantido ao membro do Ministério 
Público exercer atividade de magistério -> não há carga horária prevista no texto 
constitucional -> a compatibilidade deve ser lógica (compatibilidade de horários que não 
causem prejuízos ao exercício dos funções ministeriais); 

 

-> Recomendação 01/2016 do CNMP8: atuação do membro Ministério Público nas redes 
sociais: 

- tal resolução resolve as situações de colisão entre o membro do Ministério Público e a 
exposição em redes sociais -> busca a coexistência entre liberdade de expressão e deveres, 
vedações e limites dos membros do Ministério Público -> não se trata de censura; 

- questões importantes analisadas na recomendação: 

- vedação à expressão de opiniões que revelam vinculação a partido político ou 
atividade político-partidária9 (mesmo que reflexa)10; 

- manutenção de conduta lícita que demonstre integridade da atuação do 
Ministério Público; 

- proibição de manifestações públicas de caráter discriminatório ou ofensivo; 

- uso de e-mail institucional exclusivamente para atividades funcionais; 

- proibição de realizar manifestações públicas em perfis pessoais sem respeitar a 
RESERVA, CAUTELA e DISCRIÇÃO11 -> exemplo: publicar opinião pessoal sobre 
caso que vai analisar ou está sob a apreciação do membro; 

 

 

-> Ministério Público & terras indígenas: 

- STF, RHC 85.737 -> o deslocamento para a Justiça Federal somente ocorre quando envolver 
interesses da união ou envolver situação diretamente relacionada à cultura indígena (exemplo: 
homicídio de índio sem envolver motivação referente à cultura indígena ou conflito 
possessório por terra indígena); 

 

-> Ministério Público & proteção da ordem jurídica; 

- o antigo brocado “custos legis” (fiscal da lei) tende a ser substituído pela expressão “fiscal da 
ordem jurídica”12 = o parâmetro utilizado para fiscalização não é unicamente a lei em sentido 
estrito, mas toda o ordenamento jurídico (com prevalência da sistemática constitucional); 

                                                            
8 Leitura obrigatória. 
9 É vedada a “pessoalização” ao expressar a opinião -> interesse claro em atingir determinado candidato 
(seja positivo ou negativamente). 
10 Exemplo: demonstração clara de apoio a determinado candidato. 
11 RCD! 
12 Custos juris. 
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- o Ministério Público deve atuar nos litígios coletivos multitudinários – previsão expressa no 
novo CPC -> a regra se aplica a imóvel urbano ou rural; 

 

-> Recomendação 34 do CNMP: 

- trata da atuação no processo civil do Ministério Público; 

- quem deve reconhecer a prioridade de atuação do MP no processo civil e reconhecer o 
interesse na atuação é o próprio Ministério Público; 

- artigos importantes da citada recomendação: 

Art. 2º A identificação do interesse público no processo é juízo exclusivo do 
membro do Ministério Público, sendo necessária a remessa e indevida a renúncia 
de vista dos autos.  

Art. 3º É prescindível a manifestação, em primeiro grau, acerca da admissibilidade 
de recurso, ressalvada disposição legal em contrário; 

Art. 5º Além dos casos que tenham previsão legal específica, destaca-se de 
relevância social, nos termos do art. 1º, inciso II, os seguintes casos: 

I – ações que visem à prática de ato simulado ou à obtenção de fim proibido por 
lei; 

II – normatização de serviços públicos; 

III – licitações e contratos administrativos; 

IV – ações de improbidade administrativa; 

V – os direitos assegurados aos indígenas e às minorias; 

VI – licenciamento ambiental e infrações ambientais; 

VII – direito econômico e direitos coletivos dos consumidores; 

VIII – os direitos dos menores, dos incapazes e dos idosos em situação de 
vulnerabilidade; 

X – ações que envolvam acidentes de trabalho, quando o dano tiver projeção 
coletiva; 

XI – ações em que sejam partes pessoas jurídicas de Direito Público, Estados 
estrangeiros e Organismos Internacionais; 

XII – ações em que se discuta a ocorrência de discriminação ou qualquer prática 
atentatória à dignidade da pessoa humana do trabalhador, quando o dano tiver 
projeção coletiva; 

XIII – ações relativas à representação sindical; 

XIV – ações rescisórias de decisões proferidas em ações judiciais nas quais o 
Ministério Público já tenha atuado como órgão interveniente; 

Parágrafo único. Os assuntos considerados relevantes pelo planejamento 
institucional (Art.1º, inciso I) são equiparados aos de relevância social13; 

 

-> Instrumentos essenciais à disposição do Ministério Público: 

- Inquérito Civil Público; 

- Compromisso de Ajustamento de Conduta; 

                                                            
13 Regra importante. 
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- Notícia de fato – Procedimento Administrativo (PA); 

- Recomendação; 

- Audiência Pública; 

- Processo Investigatório Criminal (PIC); 

Observação: os instrumentos acima são típicos. Há também instrumentos 
que, do ponto de vista ontológico, são importantes: atendimento ao atípicos 

público; autocomposição14; 

 

-> Ministério Público e Inquérito Civil Público: 

- inquérito civil público: é um procedimento administrativo inquisitivo que busca apurar 
ameaça ou lesão ao interesse metaindividual; 

- função: há prevalência da função preventiva, mas também pode ser utilizado com o fim de 
reparar o dano já causado; 

- instauração: o inquérito civil é instaurado via portaria – a delimitação do objeto deve ser a 
mais precisa possível; 

- o inquérito civil pode ser instaurado por promotor de justiça ou por procurador 
de justiça; 

- na portaria deve o membro do Ministério Público definir quem vai lhe 
secretariar – há certa formalidade no procedimento de inquérito civil; 

- exclusividade do Ministério Público: trata-se de um instrumento exclusivo do Ministério 
Público – outros órgãos não podem instaurar inquérito civil; 

- relatório: o inquérito civil deve ser concluído através de um relatório circunstanciado e ato 
final as seguintes providências podem ser tomadas: 

- arquivamento15; 

- propositura de uma ação civil pública; 

- sigilo: o fato de ser inquérito não quer, necessariamente, dizer que é sigiloso. A regra dos 
procedimentos administrativos é a publicidade. A decretação de sigilo deve ser motivada e 
fundamentada – não sendo capaz de afastar a participação de advogado16; 

- resolução 23 do CNMP: em seu artigo 23 traz a previsão de que o presidente do ICP poderá 
delimitar de modo fundamentado o acesso do defensor à identificação dos elementos de 
informações quando houver risco à eficiência ou eficácia da diligência; 

- requisição: é uma ordem cogente para que seja fornecida a informação ou documento nela 
descrita (ex.: certidões, documentos, informações, perícias) – se requisita, no âmbito do 
inquérito civil, elementos de informações. Ela pode ser dirigida a qualquer pessoa, física ou 
jurídica; 

- importante lembrar que algumas pessoas possuem prerrogativas e regras 
especiais, mesmo para investigações de natureza civil; 

                                                            
14 Criação de Núcleo de Solução Alternativa de Conflitos: Resolução 150/2016 do CNMP. 
15 Por vários motivos: autocomposição, dano reparado, ausência de indícios da prática de ilícito ou 
ausência da prova de danos. Lembrando que o Conselho Superior do Ministério Público detém 
atribuição de arquivar o inquérito – com posterior possibilidade de desarquivamento. 
16 Não haver contraditório amplo não significa que o procedimento seja “secreto” ou contrarie as 
normas vigentes, sob pena de nulidade absoluta. 
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- a requisição de informações de algumas autoridades dependem da participação 
do PGJ que, na ocasião, não faz análise de mérito da requisição, apenas de forma; 

- importante: o compartilhamento de dados fiscais (permitido pelo STF) deve ser 
realizado por meio formal com o objetivo de evitar desvios – o sigilo permanece 
íntegro embora haja comunicação entre os órgãos fiscais e o Ministério Público 
(abrangido pelo poder de requisição)17; 

- sigilo bancário VS verbas públicas: segundo o STF, havendo a utilização de 
recursos públicos, impossível invocarem sigilo bancário como forma de se furtar 
ao cumprimento da requisição ministerial; 

- notificação: é a notícia dada a investigado ou terceiro para comparecimento no dia, local e 
hora mencionada – sob pena, inclusive, de uma condução coercitiva. A notificação tem caráter 
cogente – ao contrário do convite; 

- previsão legal: artigo 26, inciso I, alínea a da Lei 8.625/93; 

- inspeções e diligências: 

- previsão legal: artigo 26, inciso I, alínea c da Lei 8.625/93; 

- ingressar livremente em qualquer lugar público ou privado; 

- previsão legal: artigo 41, inciso VI, alínea c da Lei 8.625/93; 

Observação: deve ser respeitada a cláusula de inviolabilidade domiciliar; 

- CONCLUSÕES POSSÍVEIS DO ICP: - arquivamento18; 

- ajuizamento de ação civil pública; 

- realização de novas diligências; 

 

-> Ministério Público e Termo de Ajustamento de Conduta19: 

- negócio que se busca adequar os comportamentos às exigências legais – negócio jurídico 
bilateral – não há uma renúncia por parte do Ministério Público (não titular do direito); 

- ao contrário do inquérito civil, qualquer órgão público é legitimado a propor Compromisso de 
Ajustamento de Conduta às exigências legais (TAC/CAC); 

- diferença entre TAC e CAC: o CAC é o ato em si, se refere à substância do ato, já o TAC é a 
forma com que o compromisso é realizado; 

- legitimidade ativa: restrita; 

- legitimidade passiva: universal; 

- eficácia: título executivo extrajudicial; 

- improbidade VS TAC: a jurisprudência entende ser cabível a celebração de Compromisso de 
Ajustamento de Conduta na ação de improbidade administrativa – também há previsão legal 
neste sentido, fazendo ressalva20 importante; 

- compromisso incidental: o TAC pode ser realizado também no curso da ação; 

                                                            
17 Artigo 8º, inciso VIII, §1º e 2º da LC 75/93 
18 O arquivamento pela satisfação da promoção do interesse metaindividual é o resultado ideal do 
inquérito civil público – atuação resolutiva do membro do Ministério Público. 
19 Embora não exclusivo, é fundamental para o órgão ministerial no escopo de proteger os direitos 
metaindividuais. 
20 Sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na LIA. 
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- execução do TAC: o Ministério Público pode executar TAC realizado por ele ou por outro 
órgão público; 

- compromisso de ajustamento de conduta e negócio processual: é possível realizar o negócio 
processual previsto no CPC/15 no bojo do TAC – estabelecendo, de forma acessória, as 
nuances do processo de execução no caso de descumprimento do objeto principal do TAC; 

- respeito à perspectiva de análise econômica do direito21 é essencial para o bom exercício das 
atividades ministeriais; 

- inadimplemento do TAC: enseja a promoção da execução por qualquer legitimado coletivo 
para a ação civil pública; 

- possibilidade de ajuizamento de ACP por parte de co-legitimado no caso de cumprimento do 
compromisso estabelecido no TAC: esta é uma questão muito complexa, não tratada de forma 
exaustiva pelo professor na aula, mas, no meu particular entendimento, de grande 
importância; 

- de forma sucinta, entendo que apenas o TAC que abarca todo o objeto da ACP 
potencial cujo ingresso o outro legitimado entendeu conveniente pode inibir esta 
sua demanda por ausência de interesse de agir – além da completude do objeto 
do TAC, entendo ainda que o compromisso estabelecido deve abarcar uma forma 
totalmente eficiente da proteção do direito metaindividual -> nestes termos 
caberia ao co-legitimado a propositura da ação civil pública (mesmo na pendência 
do TAC em correto cumprimento) quando o objeto fosse distinto (objeto do 
TAC/objeto da ACP) ou quando houvesse expressa discordância com algum dos 
termos do ajuste realizado (impossibilidade de tutela adequada do interesse 
metaindividual)22; 

- atuação do Ministério Público: alguns entendem pela obrigatoriedade da participação do 
Ministério Público em todos os compromissos de ajustamento de conduta realizados 
fundamentando que apenas o Ministério Público pode instaurar o ICP; 

- tal entendimento carece de rigor técnico e parece confundir os institutos do 
inquérito civil e do compromisso de ajustamento de conduta; 

- o entendimento que parece mais adequado dentro do microssistema de tutela 
coletiva é a de dispensa de intervenção do Ministério Público em TAC´s realizados 
por outros legitimados antes da existência do processo -> não há posição 
consolidada sobre o tema; 

 

-> Notícia de fato e procedimento administrativo: 

- são instrumentos assemelhados ao inquérito civil; 

- tais importantes instrumentos (previsto na Resolução 174 do CNMP) não 
possuem a finalidade apuratória; 

- notícia de fato23: qualquer demanda dirigira aos órgãos de execução do 
Ministério Público, podendo ser formulada pessoalmente ou não (ex.: 
recebimento de documento; reclamação; certidão; testemunha que vai até o 
Ministério Público narrar um fato); 

                                                            
21 Aplicação da epistemologia típica da microeconomia nas ciências jurídicas como forma de tomar 
decisões mais utilitaristas e eficazes. 
22 Lembrando: trata-se de uma opinião particular minha. 
23 Trata-se de instrumento muito amplo e não necessariamente vai gerar o inquérito civil. 
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- ela deve ser apreciada em 30 (trinta dias) – prorrogada de forma 
fundamentada até 90 (noventa dias); 

- processo administrativo: não tem a função de apuração específica de um fato, 
tendo a função prioritária de acompanhar a execução de um compromisso de 
ajustamento de conduta (ou de políticas públicas, ou apuração de fato que 
desrespeite um direito individual indisponível); 

IMPORTANTE: Processo Administrativo24 e Notícia de Fato25 não possuem caráter 
de investigação civil ou criminal – mas é possível que no curso dos dois 
instrumentos surjam fatos que necessitem de apuração penal ou não-penal; 

-> Procedimento Investigatório Criminal (PIC): é possível que uma notícia de fato 
desencadeie um PIC ou a instauração de um inquérito policial; 

 

-> Recomendação26: 

- instrumento de notória importância na atuação resolutiva do Ministério Público; 

- trata-se de instrumento de atuação extrajudicial que tem por fim, mediante um ato formal, 
convencer alguém a praticar ou deixar de praticar determinados atos; 

- instrumento preponderantemente preventivo; 

- depende de fundamentação para ser atendida: não tem caráter coercitivo; 

- finalidade de advertência: explicação sobre as consequências jurídicas do seu 
descumprimento; 

- pode ser expedida tanto no âmbito do inquérito civil público quanto no âmbito do 
procedimento preparatório; 

- recomendação avulsa: é permitida excepcionalmente, em caso de extrema urgência, pode o 
Ministério Público realizar recomendação avulsa – com a posterior instauração do respectivo 
procedimento; 

 

-> Audiência Pública27: 

- a Lei Orgânica do Ministério Público prevê a prerrogativa ao membro do Ministério Público 
em promover audiências públicas; 

- o fundamento da audiência pública é constitucional; 

- A Lei 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) prevê a audiência pública: em um olhar que considera 
a inserção da sociedade como construção da democracia; 

- o debate construído e as informações emitidas na audiência pública possui caráter 
consultivo, buscando subsidiar e orientar a atuação do Ministério Público; 

 

-> Procedimento Investigatório Criminal (PIC); 

- tal procedimento tem por objeto a apuração de um fato que constitui crime (seara penal); 

                                                            
24 Prazo de até 1 (um) ano – semelhança com o inquérito civil. 
25 30 dias prorrogáveis até 90. 
26 Instrumento eficaz de prevenção de responsabilidades e de correção de condutas. 
27 A audiência pública deve ter uma formalidade mitigada = maior importância ao conteúdo que ao meio 
de realização do debate. 
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- o STF reconheceu a adequação constitucional da investigação direta pelo Ministério Público 
de fatos com relevância penal; 

- limites do PIC:  

- devem ser respeitados os direitos individuais do investigado; 

- há um esforço do Ministério Público em regulamentar o PIC; 

- a Resolução 181 do CNMP28 busca estabelecer as balizas da investigação 
conduzida por autoridade própria pelo Ministério Público. Tal diploma normativo 
traz regras importantes: 

- persecução patrimonial: não basta a sanção penal, sendo 
imprescindível a atenção à tutela de urgência (de natureza cautelar) 
para assegurar a reparação do dano econômico; 

- acordo de não persecução penal: norma criada pelo CNMP com o 
objetivo de expandir as medidas despenalizadoras;  

- as regras aplicáveis ao PIC se aproximam, em grande maioria, das regras 
norteadoras do inquérito policial; 

- Resolução 181 do CNMP: alteração recente (artigo 17 e parágrafos) -> há uma 
preocupação com a persecução patrimonial e também com o acordo de não 
persecução penal: 

Art. 14. A persecução patrimonial voltada à localização de qualquer benefício 
derivado ou obtido, direta ou indiretamente, da infração penal, ou de bens ou 
valores lícitos equivalentes, com vistas à propositura de medidas cautelares reais, 
confisco definitivo e identificação do beneficiário econômico final da conduta, 
será realizada em anexo autônomo do procedimento investigatório criminal. 

Art. 17. O membro do Ministério Público que preside o procedimento 
investigatório criminal esclarecerá a vítima sobre seus direitos materiais e 
processuais, devendo tomar todas as medidas necessárias para a preservação dos 
seus direitos, a reparação dos eventuais danos por ela sofridos e a preservação da 
intimidade, vida privada, honra e imagem. 

Art. 18. Não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor 
ao investigado acordo de não persecução penal quando29, cominada pena 
mínima inferior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou 
grave ameaça a pessoa, o investigado tiver confessado formal e 
circunstanciadamente a sua prática, mediante as seguintes condições, ajustadas 
cumulativa ou alternativamente: 

I – reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, salvo impossibilidade de fazê-lo; 

II – renunciar voluntariamente a bens e direitos, indicados pelo Ministério Público 
como instrumentos, produto ou proveito do crime; 

III – prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período 
correspondente à pena mínima cominada ao delito, diminuída de um a dois 
terços, em local a ser indicado pelo Ministério Público; 

                                                            
28  A resolução do CNMP permite que o defensor tenha acesso ao P.I.C., copie peças e tome 
apontamentos mesmo sem procuração – além, é claro, de acompanhar o cliente nas oitivas. Em caso de 
sigilo: deve haver procuração. A regra do PIC é a PUBLICIDADE. 
29 Vedado o acordo para crimes que causaram prejuízo material superior a 20 (vinte) salários mínimos. 
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IV – pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Código 
Penal, a entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo Ministério 
Público, devendo a prestação ser destinada preferencialmente àquelas entidades 
que tenham como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos 
aparentemente lesados pelo delito; 

V – cumprir outra condição estipulada pelo Ministério Público, desde que 
proporcional e compatível com a infração penal aparentemente praticada; 

 

-> PROCON e MPMG: 

- importante: não se esquecer que o PROCON do estado de Minas Gerais está 
inserido na estrutura orgânica do Ministério Público; 


