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Direito Civil1 

 

Inquérito Civil (Luiz Fabre) 

 

 

I. INTRODUÇÃO AO INQUÉRITO CIVIL 

Visão panorâmica do inquérito civil 

 

O inquérito civil é um procedimento de titularidade exclusiva do Ministério Público, inexistindo 
nenhuma previsão normativa de instauração do inquérito civil por outro órgão. 

O inquérito civil possui expressa previsão constitucional (CF, art. 129, III). 

Em 2019, o Conselho Superior do MPT editou a Resolução 166, tratando do inquérito civil e 
determinando a revogação da Resolução 69/2007. Até a edição desta aula, porém, a 
Resolução 166 estava suspensa sine die, de sorte que apresentaremos o rito do inquérito civil 
à luz da Resolução 69/2007 do CSMPT. 

O inquérito civil surge de uma denúncia. Esta denúncia se chama Notícia de Fato, na 
nomenclatura oficial do Inquérito Civil. 

E a notícia de fato, por sua vez, possui gênese em uma infinidade de causas: um 
trabalhador que oferece uma denúncia sigilosa, um ex-empregado queixoso, um Juiz 
que se depara com uma ilicitude, um Procurador do Trabalho que se depara com uma 
irregularidade em seu dia a dia, um Auditor-Fiscal do Trabalho que encaminha um auto 
de infração ao MPT, um Procurador da República que ao receber denúncia de trabalho 
escravo a encaminha ao MPT para a tutela metaindividual; um Coordenador de alguma 
área temática do MPT que encaminha peças informativas de uma situação, etc. 

 
1 Muito zelo foi dedicado a este trabalho; prestigie os autores. Esta obra é protegida. Sua circulação não autorizada 
caracteriza crime de violação de direito autoral, previsto no art. 184 do Código Penal. 
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Não há um prazo legal, mas sim um prazo definido em Resoluções do CNMP e do 
Conselho Superior do MPT, de trinta dias para apreciação. Trata-se de prazo 
impróprio, isto é, não preclusivo, uma medida de bom senso objetivo.  

Porém, este prazo de trinta dias enseja uma questão procedimental: se dentro deste 
prazo o Procurador oficiante indeferir a denúncia (e desde que não seja interposto 
recurso contra tal decisão pelo denunciante e não se trate de matéria objeto de meta 
institucional), não precisará submeter sua decisão ao crivo do órgão revisional da 
instituição, que é a Câmara de Coordenação e Revisão do MPT. 

Lado outro, apreciada a denúncia após trinta dias, qualquer medida de arquivamento 
deixa de ser enquadrada como indeferimento liminar e demandará encaminhamento 
ex officio à Câmara de Coordenação e Revisão do MPT. Esta, através de suas 
Subcâmaras, homologará ou não o arquivamento. Em não homologando, o feito volta 
ao Procurador para a) ciência e redistribuição a algum colega; b) ou para que 
complemente ele próprio diligências faltantes. 

Ao invés de indeferir liminarmente a Notícia de Fato, o Procurador do Trabalho poderá 
expedir um despacho chamado Apreciação Prévia. Neste despacho, ele analisa a 
denúncia e determina as providências cabíveis. Pode determinar o ajuizamento da 
ação, a instauração de um inquérito civil ou a instauração do curioso Procedimento 
Preparatório de Inquérito Civil. 

 O inquérito civil é instaurado através da publicação de uma Portaria assinada pelo 
Procurador. Excepcionalmente, poderá ser sigiloso. A ele não se aplica o princípio do 
contraditório nem o da ampla defesa. Um Procurador pode fazer tudo o que for 
necessário para solucionar um caso e resolver uma ilicitude. Por imperativo 
constitucional, os únicos limites ao poder requisitório do Ministério Público são sua 
honestidade, inclusive intelectual, e aquilo que estiver sob reserva jurisdicional por 
força da Constituição. A inoponibilidade de sigilo às requisições ministeriais é a regra. 

Um inquérito civil possui apenas três desfechos possíveis: a) arquivamento; b) 
ajuizamento de ação; c) assinatura de um Termo de Ajuste de Conduta. Cada um 
destes deslindes conta uma história. 

A história do arquivamento já foi dita e será depois detalhada: submete-se à CCR do 
MPT para homologação. Acostume-se a este nome: CCR/MPT (Câmara de 
Coordenação e Revisão do MPT). O arquivamento é, muitas vezes, um debate 
ideológico que reflete os rumos e tendências institucionais. 

A ação que geralmente se ajuíza é a ação civil pública com pedido de tutela inibitória 
de obrigações de fazer e não-fazer e de tutela ressarcitória buscando indenização por 
danos coletivos. 

O Termo de Ajuste de Conduta é uma solução intermédia, negociada, amigável entre 
MPT e parte. Não é certo dizer que se trata de um contrato, pois a liberdade negocial 
do MPT é muito pequena, está restrita a aspectos secundários do negócio. A natureza 
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jurídica do TAC, em sentido formal, está no meio termo entre o ato administrativo e o 
negócio jurídico; em sentido material, possui inegável natureza jurídica de meio 
alternativo de solução de controvérsias. 

1. Na esfera extrapenal, a atuação extrajudicial do Ministério Público é amplamente 
_____________________________ (minoritária / preponderante) em comparação com a 
atuação judicial: talvez mais de 90% dos casos sejam solucionados extrajudicialmente, através 
de Termos de Ajuste de Conduta, notificações recomendatórias, audiências públicas, conciliação 
ou, mesmo, arquivamento da investigação. Tais atos são praticados no inquérito civil, cujo iter 
básico é determinado pela Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

2. A figura do Inquérito Civil aparece pela primeira vez em 1984, no anteprojeto de lei de 
autoria de Camargo Ferraz, Nelson Nery Jr. e Edis Milaré, que vai culminar na(o) 
________________________________________________ (Lei de Ação Civil Pública - Lei 
7347/85 / Código de Defesa do Consumidor – Lei 8.078/1990). 

 

3. Nos termos do art. 8º, §1º, da Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985):  

 

“______________________________________________ (O Ministério Público / 
Qualquer um dos  órgãos públicos legitimados para a ação civil pública) 
________________________ (deverá / poderá) instaurar, sob sua presidência, inquérito 
civil, ou requisitar, de qualquer organismo público ou particular, certidões, informações, 
exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser _______________ 
(inferior / superior) a 10 (dez) dias.” Observação: o dispositivo em comento destaca 
duas características do inquérito civil: a titularidade exclusiva do Ministério Público 
e seu caráter facultativo. 

 

4. A Constituição Federal de 1988 ___________________ (previu / não previu) a figura do 
Inquérito Civil. Consta do art. 129, III: “Art. 129. São funções institucionais do Ministério 
Público: III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio 
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”. Perceba 
que em 1988 ainda não havia o conceito de interesse individual homogêneo, que só surgirá 
em 1990, com o advento do Código de Defesa do Consumidor. 

 

5. A Lei 7.853/89 (Lei da Política de Inclusão das Pessoas com Deficiência) aprofunda o 
detalhamento do objeto do inquérito civil, contemplando no art. 6º a 
__________________________ (possibilidade / impossibilidade) de pessoa física ser 
destinatária do poder requisitório do MPT: 

 

Lei 7.853/89   
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art. 6°. O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, 
ou requisitar, de qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou particular, certidões, 
informações, exame ou perícias, no prazo que assinalar, não inferior a 10 (dez) 
dias úteis. 

 

6. O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069/90, trouxe uma previsão interessante: 
a _________________________ (inviabilidade / possibilidade) de instauração de inquérito civil 
para tutela de interesses individuais de crianças e adolescentes. 

Lei 8.069/90 (ECA):  

Art. 201, V. Compete ao Ministério Público: promover o inquérito civil e a ação civil 
pública para a proteção dos interesses individuais, difusos ou coletivos relativos à 
infância e à adolescência, inclusive os definidos no art. 220, § 3°, inciso II, da 
Constituição Federal. 

 

7. Até então, o objeto da Ação Civil Pública e do Inquérito Civil vinham referidos a partir de 
uma expressão _____________________ (qualitativa / quantitativa), isso é, de uma grande 
quantidade de interesses afetados que configurassem uma lesão a interesses coletivos em 
sentido estrito ou a interesses difusos. O ECA inaugura uma tendência de atribuir também o 
enfoque ________________________ (qualitativo / quantitativo) ao objeto da tutela 
metaindivual, sinalizando que ainda que não se trate de um interesse imediatamente difuso, 
coletivo ou individual homogêneo, seria cabível o manejo de ACP ou IC sempre que houver um 
interesse com elevado grau de fundamentalidade em xeque. 

De fato, após o ECA, também viremos encontrar a previsão de ação civil pública (e, 
consequentemente, de instauração de inquérito civil) para a tutela de interesse individual no 
Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003): 

Art. 74. Compete ao Ministério Público: 

I – instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos e 
interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos 
do idoso; 

Com esse mesmo viés, a Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015), ou Estatuto da Pessoa 
com Deficiência, alterou a redação do art. 3º da Lei 7.853/1989 para também ventilar a tutela 
de interesse individual da pessoa com deficiência via ação civil pública: 

Art. 3o  As medidas judiciais destinadas à proteção de interesses coletivos, difusos, 
individuais homogêneos e individuais indisponíveis da pessoa com deficiência poderão 
ser propostas pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela União, pelos 
Estados, pelos Municípios, pelo Distrito Federal, por associação constituída há mais de 
1 (um) ano, nos termos da lei civil, por autarquia, por empresa pública e por fundação 
ou sociedade de economia mista que inclua, entre suas finalidades institucionais, a 
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proteção dos interesses e a promoção de direitos da pessoa com deficiência.          
(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) 

Na realidade, trata-se de uma tendência de valorizar a dignidade da pessoa humana. Sempre 
que houver uma alta carga de fundamentalidade em jogo, é como se a lesão a uma única 
vítima transcendesse para a esfera de toda a coletividade. Assim, é comum o manejo de ação 
civil pública para a tutela de uma única vítima de trabalho escravo ou de tráfico de pessoas, 
por exemplo. 

 

8. O inquérito civil é abordado ______________________ (detalhadamente / muito 
brevemente) pelo Código de Defesa do Consumidor.  

 

9. Na Lei 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público dos Estados - LONMP) 
vemos também a previsão do IC no art. 25: 

Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei 
Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público:  

IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:  

a) para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao 
consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico, e a outros interesses difusos, coletivos e individuais 
_________________________________ (homogêneos / indisponíveis e 
homogêneos); 

 

10. A Lei Complementar 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da União) previu o 
inquérito civil em seu art. 6º, VII: 

Art. 6º. Compete ao Ministério Público da União:  

VII - promover o inquérito civil e a ação civil pública para: 

a) a proteção dos direitos constitucionais; 

b) a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de 
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 

c) a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às 
comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias 
étnicas e ao consumidor; 

d) outros interesses individuais _____________________________ (homogêneos / 
indisponíveis, homogêneos), sociais, difusos e coletivos; 
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11. A LC 75/1993 ______________________ (contempla / não contempla) previsão 
expressa de atribuição do Ministério Público do Trabalho para a deflagração de inquérito civil. 
Trata-se de matéria prevista no art. 84, II, da LC 75/1993:  

Art. 84. Incumbe ao Ministério Público do Trabalho, no âmbito das suas atribuições, 
exercer as funções institucionais previstas nos Capítulos I, II, III e IV do Título I, 
especialmente: 

II - instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos, sempre que 
cabíveis, para assegurar a observância dos direitos sociais dos trabalhadores; 

 

II. NATUREZA JURÍDICA 

12. O inquérito civil, em sentido _____________________ (formal / material), possui a 
natureza jurídica de meio alternativo de solução de controvérsias. 

 

13. Já em sentido _______________ (formal / material), discute-se se o inquérito civil possui 
natureza jurídica de processo ou de simples procedimento administrativo. 

 

14. A prevalecer a natureza jurídica de processo administrativo, a consequência seria atrair 
para o inquérito civil a aplicação do princípio do devido processo legal, com as consequentes 
garantias do contraditório e da ampla defesa. Predomina na doutrina que o inquérito civil possui 
natureza jurídica de ________________________ (processo / simples procedimento) 
administrativo. 

 

Natureza jurídica do Inquérito Civil (e do Ministério Público) 

 

O Ministério Público não possui natureza jurídica de um Quarto Poder, ao lado dos três 

Poderes Constituídos (Executivo, Judiciário e Legislativo). 

 

Poder é expressão da soberania. Para se entender o significado jurídico de Poder, é 

necessário recorrer ao sentido de soberania. Soberania, ensina John Austin, é noção que se 

encerra em dois atributos: 1) a aptidão do soberano impor unilateralmente uma conduta ao 

súdito; 2) a sujeição deste súdito a uma sanção pela inobservância de tal conduta. 
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Os atos do Ministério Público, quando em sua função típica, não revelam traço de soberania. 
Quando o parquet deseja que determinada conduta seja observada, depende da aquiescência 
da parte (assinatura de um Termo de Ajuste de Conduta, cumprimento de Recomendações) 
ou de um provimento jurisdicional. 

 

Portanto, ainda que faticamente, ontologicamente, no mundo do ser seja possível afirmar que 
o Ministério Público é um poder de fato ( a exemplo de outras instituições, como OAB e 
Imprensa, por exemplo), juridicamente, deontologicamente, no mundo do dever-ser é incorreto 
qualificar o Ministério Público como um Quarto Poder, eis que em sua atuação típica, ainda 
que na condição de órgão público possua poder de polícia (por exemplo, de determinar 
condução coercitiva de testemunhas ou de requisitar documentos), seus atos não revelam 
traços de soberania (aptidão de impor unilateralmente uma conduta ou uma sanção a quem a 
inobservar tal conduta). 

 

Correto é afirmar que o Ministério Público possui possui a natureza jurídica de uma instituição 
estatal extrapoderes; um corpo intermediário entre a sociedade e os Poderes 
Constituídos; a chave ignição do sistema de freios e contrapesos que caracteriza a 
tripartição de Poderes, colocando tal sistema para se movimentar quando se revelar inerte ou 
quando o indivíduo, isoladamente, não possuir meios ou interesse em fazê-lo.  

 

Pois bem.  

 

Se os atos do Ministério Público, em sua atuação típica, são incapazes de unilateralmente 
gerar obrigações ou sanções, consequentemente a atuação do MP no inquérito civil não 
acarretará, diretamente, nem a perda de bens nem a privação da liberdade. 

 

Logo, inaplicável a cláusula do devido processo legal em sua plenitude, cláusula esta radicada 
no art. 5º, LIV, da Constituição: 

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo 
legal; 

 

Daí o arranjo retórico para se concluir pela natureza de mero procedimento administrativo do 

inquérito civil. 
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Mas isso não significa divorciar completamente do inquérito civil o princípio do devido processo 

legal. 

 

É que o princípio do devido legal possui conotação formal ou procedimental e substantiva ou 

substancial. 

 

A conotação formal ou procedimental do princípio (procedurar due processo of law) é o que 

determina a observância de ritos que assegurem o contraditório e a ampla defesa aos 

processos judiciais ou administrativos. Isso não se aplica ao inquérito civil. 

 

Porém, a conotação material do princípio do devido processo legal é aquilo que os 

especialistas identificam como princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que na 

realidade são sobreprincípios inerentes a qualquer sistema jurídico que se pretenda racional. 

Assim, o princípio do devido processo legal em sentido material ou substantivo ou substancial 

(substantive due processo of law), porquanto inerente ao direito (e, consequentemente, 

onipresente no direito) aplica-se também ao inquérito civil. 

 

III. CARACTERÍSTICAS DO INQUÉRITO CIVIL 

15. O inquérito civil é _______________________ (procedimento / procedimento) 
administrativo ____________________ (bilateral  / unilateral), de titularidade 
_______________________ (concorrente / exclusiva) ___________________________ (de 
todos os órgãos públicos legitimados para a ação civil pública / do Ministério Público), 
_____________________ (facultativo / obrigatório), com formalidade ____________________ 
(moderada / rígida), de natureza ______________________ (contenciosa / inquisitiva), sendo 
os autos, como linha de princípio, ______________________ (públicos / sigilosos). 

Neste sentido: 

“O princípio do contraditório não prevalece no curso das investigações 
preparatórias encetadas pelo Ministério Público”. (STJ – ROMS 7423-SP, DJ 
03.11.97, e ROMS 8.176-GO, DJ 25.05.98, Rel. Min. Milton Luiz Pereira). 

 

“O inquérito civil é procedimento administrativo facultativo, inquisitorial e auto-
executório, o que desobriga o MP de instaurá-lo se dispõe dos elementos 
necessários à propositura da ação”  (STJ, REsp nº. 0077899/02, 2ª T, Rel. Min. 
Eliana Calmon, DJ 09.06.2003) 

 

“INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. IRREGULARIDADES. NÃO CONSTATAÇÃO. O 
inquérito civil público é instrumento de atuação extrajudicial do Ministério Público, 
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que objetiva a apuração prévia da existência de elementos que ensejem posterior 
ajuizamento de ação civil pública. Tem por finalidade formar a convicção do 
próprio Ministério Público sobre a ocorrência de lesões a direitos difusos, coletivos 
ou individuais homogêneos e, caso conclua pela inexistência de fundamento para 
a propositura da ação civil, promoverá o seu arquivamento (art. 9.º da Lei n.º 
7.347/85). É procedimento e, não, processo, não sendo obrigatória a observância 
do contraditório, compromisso de eventuais depoentes, ou a presença dos 
advogados dos inquiridos. Precedentes desta Corte. Recurso de revista de que 
não se conhece.” (TST-RR-142400-69.2003.5.01.0037, 6ª Turma, Rel. Min. Kátia 
Magalhães Arruda, j. 08-05-2013)  

 

IV. O INQUÉRITO CIVIL E O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE 

16. Em linha de princípio, o inquérito civil é _________________________ (público / 
sigiloso), como o são os atos administrativos em geral. Assim dispõe a Resolução 89/2012 do 
CNMP, que Regulamenta a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 
2011) no âmbito do Ministério Público da União e dos Estados e dá outras providências: 

Art. 3º O Ministério Público, observadas as normas e procedimentos específicos 
aplicáveis, deverá assegurar a: 

I – gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação; 

II – proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e 
integridade; e 

III – proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua 
disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso.  

 

17. Assim, forte no princípio da ________________________ (legalidade / publicidade), a 
instauração do inquérito se formaliza por portaria, deve ser franqueada vista às partes e ao 
público, bem como a extração de cópias. 

 

18. Entretanto, conforme art. 5º, LX, da Constituição, a lei, em sentido amplo, poderá restringir 
a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o 
exigirem. Tomando por base o citado dispositivo, portanto, é possível a decretação 
_____________________________ (excepcional / ordinária) de sigilo ao inquérito civil, que 
poderá ser total, restrito a algumas diligências pendentes ou à identidade de denunciantes ou 
depoentes. 

 

 

Sigilo: 



10 
 

www.metodogestalt.com Inquérito Civil Gabarito 

► proteção do interesse social: proteção do interesse público vertido na eficácia 
das investigações; 

► proteção à intimidade da pessoa: denunciante (que teme retaliações), 
investigado, interessado ou colaborador (testemunha) - direito à intimidade, vida 
privada, imagem e honra. 

  

  Segundo o art. 20 do Código de Processo Penal: 

Art. 20.  A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação 
do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. 

 

  De acordo com o art. 189 do CPC: 

Art. 189.  Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de 
justiça os processos: 

I - em que o exija o interesse público ou social; 

II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, 
união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; 

III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; 

IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta 
arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja 
comprovada perante o juízo. 

  

  Segundo o Estatuto da Advocacia, art. 7°, XIII. “São direitos do advogado: examinar, 
em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, 
autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estejam 
sujeitos a sigilo, assegurada a obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos.” 

 

   Diz o art. 7º da Resolução 23/2007 do CNMP: 

 

Art. 7º Aplica-se ao inquérito civil o princípio da publicidade dos atos, com 
exceção das hipóteses de sigilo legal ou em que a publicidade possa acarretar 
prejuízo às investigações, casos em que a decretação do sigilo legal deverá ser 
motivada. 

 (...) 

§ 4º A restrição à publicidade deverá ser decretada em decisão motivada, para 
fins do interesse público, e poderá ser, conforme o caso, limitada a 
determinadas pessoas, provas, informações, dados, períodos ou fases, 
cessando quando extinta a causa que a motivou.  
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19. Se a publicidade é a regra, pois, a tendência é que ao se declarar o sigilo dos autos, tal 
sigilo seja ____________ (total / parcial). Exemplo: sigilo apenas dos dados do denunciante, 
para se proteger a sua intimidade; sigilo de diligências que serão ou estão sendo realizadas, a 
fim de assegurar sua eficácia. 

 

ATENÇÃO: 

20. De acordo com a Súmula Vinculante 14, 

SV 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos 
elementos de prova que, já documentados em _______________________________ 
_______________________________________ (procedimento investigatório / 
procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia 
judiciária), digam respeito ao exercício do direito de defesa. 

 

21. Portanto, a Súmula Vinculante 14 pertence aos domínios do direito 
___________________ (criminal / extrapenal), ____________________ (aplicando-se / não se 
aplicando) imediatamente ao inquérito civil. 

 

22. Porém, após o advento da Súmula Vinculante 14, sobreveio a Lei 13.245/2016, que 
alterou o art. 7º da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) e de certa forma 
_________________________ (afastou do / trouxe para o) universo dos procedimentos 
administrativos em geral, inclusive o inquérito civil portanto, a exegese da Súmula Vinculante 14. 
Eis os dispositivos pertinentes: 

 

EOAB, art. 7º. São direitos do advogado: 

XIII - examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e 
Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de 
processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, 
quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de 
justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade 
de tomar apontamentos (redação dada pela Lei 13.793/2019); 

XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por 
conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de 
flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos 
ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, 
podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico 
ou digital (redação dada pela Lei 13.245/2016);  

(…) 
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§ 10.  Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado 
apresentar procuração para o exercício dos direitos de que 
trata o inciso XIV. (incluído pela Lei 13.245/2016) 

§ 11.  No caso previsto no inciso XIV, a autoridade 
competente poderá delimitar o acesso do advogado aos 
elementos de prova relacionados a diligências em 
andamento e ainda não documentados nos autos, quando 
houver risco de comprometimento da eficiência, da 
eficácia ou da finalidade das diligências. (incluído pela Lei 
13.245/2016).   

 

 

23. Assim, considerando as alterações promovidas pela Lei 13.245/2016 na Lei 8.906/1994, 
nos casos de autos sigilosos, frente ao advogado ___________________________ (desde que 
com / independentemente de) procuração nos autos, o sigilo se restringirá a diligências 
pendentes ou a despachos ordinatórios de diligências ainda não ultimadas cuja ciência possa 
frustrar a efetividade da investigação. 

Considerando-se as alterações no Estatuto da Advocacia promovidas pela Lei 
13.245/2016, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) editou a Resolução 
CNMP 161/2017, que alterou a Resolução CNMP 23/2007 (que disciplina o inquérito 
civil) para encampar as mudanças normativas. Vejamos como ficou o art. 7º da Res. 
23/2007 do CNMP: 

Art. 7º Aplica-se ao inquérito civil o princípio da publicidade dos atos, com 
exceção das hipóteses de sigilo legal ou em que a publicidade possa acarretar 
prejuízo às investigações, casos em que a decretação do sigilo legal deverá ser 
motivada. 

 (...) 

§ 4º A restrição à publicidade deverá ser decretada em decisão motivada, para 
fins do interesse público, e poderá ser, conforme o caso, limitada a 
determinadas pessoas, provas, informações, dados, períodos ou fases, 
cessando quando extinta a causa que a motivou.  

(...) 

§ 6º O defensor poderá, mesmo sem procuração, examinar autos de 
investigações findas ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, 
podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital. 
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§ 7º Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração 
para o exercício dos direitos de que trata o § 6º. 

§ 8º O presidente do inquérito civil poderá delimitar, de modo 
fundamentado, o acesso do defensor à identificação do(s) 
representante(s) e aos elementos de prova relacionados a diligências em 
andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de 
comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das 
diligências. 

 

 

 

24. Ressalte-se que quando se tratar de inquérito civil não sujeito a sigilo, a apresentação de 
procuração pelo advogado para acessar os autos e solicitar cópias é _____________________ 
(dispensável / indispensável), conforme art. 7º, XIII, do Estatuto da OAB, e art. 7º, §6º, da Res. 
CNMP 23/2007. 

 

25. A Lei 13.869/2019 trata dos crimes de abuso de autoridade. De acordo com o art. 32 da 
Lei: 

Art. 32.  Negar ao interessado, seu defensor ou advogado acesso aos autos de 
investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao __________________ 
(inquérito / inquérito criminal) ou a qualquer outro procedimento investigatório de 
infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, 
______________________ (inclusive / ressalvado) o acesso a peças relativas a 
diligências em curso, ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo 
sigilo seja imprescindível: 

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

 

26. É importante ressaltar que para a caracterização do crime de abuso de autoridade 
previsto no art. 32 da Lei 13.869/2019: 

 

A) Basta o dolo genérico na materialização da conduta tipificada no art. 32. 

 

B) É imprescindível o dolo específico da conduta, consistente na finalidade específica de 
prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, quando a conduta dor 
praticada por mero capricho ou satisfação pessoal. 
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C) A divergência na interpretação das normas que versam sobre o sigilo do inquérito ou na 
avaliação dos fatos que o justifiquem é irrelevante para a configuração do delito de abuso de 
autoridade. 

 

D) A conduta deverá ser praticada pelo chefe do Ministério Público ou pelo membro que se 
encontrar no exercício de tal chefia, não sendo sujeito ativo do crime de abuso de autoridade 
outros membros do Ministério Público. 

 

E) A ação penal será pública condicionada a representação do ofendido ou a requisição do 
Ministro de Estado da Justiça, neste caso quando a vítima for o Presidente da República. 

GABARITO: B, conforme dispositivos abaixo transcritos: 

Lei 13.869/2019 

Art. 1º (...) 

§ 1º  As condutas descritas nesta Lei constituem crime de abuso de autoridade 
quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou 
beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação 
pessoal. 

§ 2º  A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não 
configura abuso de autoridade. 

(...) 

Art. 2º  É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, 
servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de Território, 
compreendendo, mas não se limitando a: 

(...) 

V - membros do Ministério Público; 

(...) 

Art. 3º  Os crimes previstos nesta Lei são de ação penal pública incondicionada. 

§ 1º  Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo 
legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia 
substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de 
prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, 
retomar a ação como parte principal. 
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§ 2º  A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 (seis) meses, contado 
da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. 

 

Decretação de sigilo no IC – Quadro sinóptico  

Ao se declarar o sigilo do inquérito civil, o procurador deve apresentar os seguintes 
fundamentos jurídicos: 

 

- CF, art. 5º, LX; 

- CPC, art. 189; 

- Código de Processo Penal, art. 20, por analogia; 

- Lei 12.527/2011, art. 6º, III. 

- Resolução 23/2007 do CNMP, art. 7º, par. 4º; 

- Afastar a aplicabilidade da SV 14 ao fundamento de que esta súmula se atém, 
estritamente, aos domínios das investigações criminais. Contemporizar, contudo, que 
o Estatuto da OAB, art. 7º, XIV e parágrafo 11, impede oposição do sigilo ao advogado 
do investigado com procuração nos autos quanto a atos procedimentais já concluídos 
e documentados. 

- Explicar, ademais, que o acesso a atos já documentados não implica em acesso a 

informações sobre a identidade do denunciante sigiloso, haja vista a natureza distinta 

deste sigilo, que diz com a proteção de sua intimidade. 

 

Questão para reflexão: 

Empregado de uma empresa oferece ao MPT denúncia sigilosa em face de seu 

empregador. A fim de apurar os fatos, o Procurador decreta o sigilo dos autos, 

organizando uma diligência em formato surpresa. Todavia, vaza ao empregador a 

informação sobre a existência do inquérito civil e seu advogado requer vista dos autos, 

embasando-se em seu Estatuto profissional bem como na Súmula Vinculante nº 14. O 

procurador mantem o sigilo e não franqueia vista advogado, que impetra Mandado de 

Segurança. 
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1) Qual o juízo competente para o mandamus? 

2) No mandado de segurança contra Procurador do Trabalho, como atua a instituição 

Ministério Público do Trabalho? 

3) Assiste razão ao advogado? 

4) A natureza do sigilo do procedimento é a mesma do sigilo do denunciante? 

5) Explique a diferença entre denúncia sigilosa e denúncia anônima, bem como a 

idoneidade ou não para originar um inquérito civil. 

 

V. O INQUÉRITO CIVIL E O NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL 

27. De acordo com o art. 190 do Código de Processo Civil: 

Art. 190. Versando o processo sobre direitos ___________________________ (de 
qualquer natureza / que admitam autocomposição), é lícito às partes plenamente 
capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa 
e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes 
ou durante o processo. 

Parágrafo único. ___________________________ (De ofício ou a requerimento / 
Mediante requerimento), o juiz controlará a validade das convenções previstas neste 
artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva 
em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de 
vulnerabilidade. 

 

28. Em linha de princípio, o objeto do inquérito civil é ____________________ (disponível / 
indisponível), isto é, não pertence ao titular do inquérito, que é o Ministério Público, sendo que 
a ninguém é dado dispor sobre aquilo que não é seu. 

 

29. Todavia, a despeito da indisponibilidade dos interesses ventilados em um inquérito como 
linha de princípio, ____________ (há / não há) margem negocial no inquérito, ou do contrário 
estariam engessadas as possibilidades de resolução do conflito pela via do termo de ajuste de 
conduta, por exemplo. 

 

30. Ante tal constatação, a Resolução 118/2014 do Conselho Nacional do Ministério Público, 
que dispõe sobre a Política Nacional de Incentivo à Autocomposição no âmbito do MP, em seus 
arts. 15, 16 e 17, __________________________ (autoriza / proíbe) a celebração da convenção 
processual durante a fase da investigação. 



17 
 

www.metodogestalt.com Inquérito Civil Gabarito 

 

Res. 118/2014 CNMP 

Art. 15. As convenções processuais são recomendadas toda vez que o 
procedimento deva ser adaptado ou flexibilizado para permitir a adequada e efetiva 
tutela jurisdicional aos interesses materiais subjacentes, bem assim para 
resguardar âmbito de proteção dos direitos fundamentais processuais. 

Art. 16. Segundo a lei processual, poderá o membro do Ministério Público, em 
qualquer fase da investigação ou durante o processo, celebrar acordos visando 
constituir, modificar ou extinguir situações jurídicas processuais. 

Art. 17. As convenções processuais devem ser celebradas de maneira dialogal e 
colaborativa, com o objetivo de restaurar o convívio social e a efetiva pacificação 
dos relacionamentos por intermédio da harmonização entre os envolvidos, 
podendo ser documentadas como cláusulas de termo de ajustamento de conduta. 

 

VI. RITO DO INQUÉRITO CIVIL 

 

31. O rito do inquérito civil é tratado, detalhadamente, pela _______________________ (Lei 
7.347/1985 / Resolução 23/2007 do CNMP). 

 

Assinale verdadeiro (V) ou falso (F): 

32. O rito do inquérito civil não é tipificado, ou seja, fica a critério do membro do MP designar 
audiências, propor termo de ajuste de conduta, requisitar documentos, determinar a realização 
de perícias, etc. (V) (F) 

 

33. Em matéria de rito do IC, a Lei 7.347/1985 prescreve que qualquer pessoa ou servidor 
público poderão provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre 
fatos que constituam objeto da ação civil e indicando-lhe os elementos de convicção. (V) (F) A 
lei determina que o servidor deverá, e não que simplesmente poderá provocar a iniciativa 
do Ministério Público. Lei 7.347/1985, art. 6º: Qualquer pessoa poderá e o servidor público 
deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre 
fatos que constituam objeto da ação civil e indicando-lhe os elementos de convicção. 

 

34. Se, no exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos 
que possam ensejar a propositura da ação civil, remeterão peças ao Ministério Público para as 
providências cabíveis. (V) (F) Lei 7.347/1985, art. 7º. 
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35. A denúncia que chega ao Ministério Público (uma denúncia de um ex-trabalhador, no 
caso do MPT; um ofício judicial que constatou uma irregularidade em uma ação judicial, um ofício 
de um auditor-fiscal, um ofício de algum colega que constatou uma determinada irregularidade 
ao exarar um parecer como custos juris) é autuada com o nome de _____________________ 
(denúncia / Notícia de Fato). O nome formal é Notícia de Fato, mas na linguagem corrente 
pode ser chamada de denúncia. 

 

36. Ligue as colunas: 

 

1) Denúncia sigilosa A) O denunciante sequer se identifica.  

2) Denúncia anônima B) O denunciante se identifica mas solicita que seus dados não 
sejam revelados. 

GABARITO: 1 – B; 2 – A. 

 

37. O MPT entende viável a deflagração de inquérito civil a partir de Notícia de Fato tanto 
sigilosa como anônima. Isso é ________________ (falso / verdadeiro). 

Nesse sentido o Enunciado nº 07 da CCR/MPT: 

DENÚNCIA ANÔNIMA. ATUAÇÃO MINISTERIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 2°, § 
6°, DA RESOLUÇÃO N° 69/2007 DO CSMPT. 1. Apenas o fato de a denúncia 
ser anônima não justifica o indeferimento liminar da notícia de fato se esta 
contiver elementos indiciários mínimos à deflagração da investigação. 2. O 
anonimato da denúncia, outrossim, não obsta a sua apuração, uma vez que 
o Ministério Público do Trabalho, na forma da Lei Complementar n° 75/93, 
dispõe de instrumentos legais de investigação necessários à perscrutação 
dos fatos e da sua autoria. 

 

38. Assinale a alternativa correta: 

I – Com base no princípio do promotor natural, a Notícia de Fato é distribuída entre os 
Procuradores do Trabalho lotados na unidade. Se a unidade da Procuradoria contar com apenas 
um procurador, não há que se falar em distribuição. 

II – Se a Notícia de Fato for trazida de ofício pelo único procurador lotado na Procuradoria, a 
Notícia de Fato será distribuída a algum dos Procuradores lotados na Sede da Procuradoria 
Regional do Trabalho. 

III – A Notícia de Fato deve possuir consistência de sorte a caracterizar, ao menos, uma situação 
indiciária de ilicitude, sendo tipificado na Lei dos Crimes de Abuso de Autoridade a conduta de 
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instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém 
à falta de qualquer indício de ilícito penal, funcional ou administrativo. 

A) Todas as assertivas são verdadeiras; 

B) Todas são falsas; 

C) III é verdadeira; 

D) Apenas I e II são verdadeiras; 

E)  Não respondida. 

 

GABARITO: C – I) Correta, por definição; II) Falso. Neste caso, a NF será distribuída ao 
próprio Procurador que deflagrou o procedimento ex officio; III) correta. Confira-se o art. 
27 da Lei 13.869/2019 (lembrando sempre que não basta a conduta para a configuração do 
delito, sendo necessário também o dolo específico tratado no art. 1º da Lei): 

Art. 27.  Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de 
infração penal ou administrativa, em desfavor de alguém, à falta de qualquer 
indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa: 

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

Parágrafo único.  Não há crime quando se tratar de sindicância ou 
investigação preliminar sumária, devidamente justificada. 

 

39. A respeito do rito do inquérito civil, assinale a alternativa incorreta: 

A) A Lei 7.347/1985 previu a sistemática de arquivamento do inquérito civil, exigindo-se 
encaminhamento dos autos ou das peças informativas ao Conselho Superior do Ministério 
Público em três dias, sob pena do membro do MP incorrer em falta grave. 

B) Todavia, a Resolução 23/2007 do CNMP criou a figura do indeferimento liminar do pedido de 
instauração de inquérito civil: se a questão denunciada ao Ministério Público manifestamente não 
se consubstanciar em hipótese de atuação, o Membro poderá, no prazo de trinta dias, indeferir 
o prosseguimento da denúncia e, nesse caso, após cientificar as partes de sua decisão, arquivar 
a denúncia (peça informativa) na própria unidade. 

C) Porém, se houver recurso contra a decisão de indeferimento liminar, obrigatoriamente o 
Membro do Ministério Público deverá remeter os autos à instância revisora. 

D) No âmbito do MPT, a instância revisora das decisões de arquivamento do inquérito civil se 
chama Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. 

GABARITO: D – Apesar do §1º do art. 9º da Lei 7.347/85 mencionar que “os autos do 
inquérito civil ou das peças de informação arquivadas serão remetidos, sob pena de se 
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incorrer em falta grave, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério 
Público”, no âmbito do MPT, a instância revisora se chama Câmara de Coordenação e 
Revisão do Ministério Público do Trabalho (CCR/MPT). Entre os ramos do Ministério 
Público da União (MPF, MPT, MPM, MPDFT), esta é a instância revisora de arquivamento 
de IC: no MPF, a Câmara de Coordenação e Revisão do MPF; no MPM, a Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar; no MPDFT, a Câmara de 
Coordenação e Revisão do MPDFT. Apenas nos Ministério Públicos Estaduais é que o 
respectivo Conselho Superior atua como instância revisora. 

 

40. Vamos lá. Mais uma questãozinha para assimilarmos os ritos do IC. Assinale a alternativa 
falsa: 

A) De acordo com a Resolução 23/2007 do CNMP, ao apreciar a Notícia de Fato, por meio de 
um despacho intitulado “apreciação prévia”, a ser prolatado no prazo não preclusivo de trinta 
dias, o membro do Ministério Público poderá determinar a instauração do inquérito civil (IC) ou 
do procedimento preparatório de inquérito civil (PPIC). 

B) O PPIC não é uma figura contemplada pela lei. Foi uma criação da Resolução 23/2007 calcada 
na ideia de razoabilidade e na seguinte retórica: há determinadas denúncias que não são muito 
claras e, a fim de evitar que alguém figure injustamente como inquirido, há a possibilidade de, 
previamente ao IC, deflagrar-se o PPIC, destinado a diligências sumárias para esclarecimento 
dos fatos. 

C) Em comum, tanto o IC quanto o PPIC possuem a mesma sistemática de arquivamento, com 
remessa de ofício em três dias à instância homologatória, tal como delineada pelo art. 9º da Lei 
7.347/1985, com a ressalva, todavia, que no âmbito do MPU a instância homologatória não são 
os Conselhos Superiores dos respectivos ramos, mas as Câmaras de Coordenação e Revisão 
(CCR). 

D) Duas são as principais diferença entre o IC e o PPIC: em primeiro lugar, a instauração do IC 
demanda a publicação formal de uma portaria, o que não se exige no caso do PPIC. Em segundo 
lugar, o IC possui prazo de duração de um ano, prorrogável por mais um ano tantas vezes quanto 
necessário, devendo-se cientificar cada prorrogação à CCR. Já o PPIC possui prazo de noventa 
dias para conclusão, prorrogável uma única vez por igual período, não sendo necessário 
cientificar a CCR. 

E) O desfecho de um procedimento preparatório de inquérito civil ou de um inquérito civil pode 
ser, apenas: 1) arquivamento, 2) ajuizamento de ação civil pública ou 3) assinatura de um TAC.   

GABARITO: E – Além desses três desfechos, há um quarto desfecho possível para um 
PPIC: sua conversão em inquérito civil. Quanto ao inquérito civil, com efeito, há apenas 
os três deslindes possíveis mencionados na alternativa.  

 

41. Em matéria de rito de IC, a grande maioria das questões objetivas versa sobre o art. 9º 
da Lei 7.347/85. De acordo com o art. 9º da Lei 7.347/85, assinale a alternativa incorreta: 

A) Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência 
de fundamento para a propositura da ação civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito 
civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente. 
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B) Os autos do inquérito civil ou das peças de informação arquivadas serão remetidos, sob pena 
de se incorrer em falta grave, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério 
Público (lembrando que no âmbito do MPU, essa instância revisora é a Câmara de Coordenação 
e Revisão do respectivo ramo). 

C) Até que, em sessão do Conselho Superior do Ministério Público, seja homologada ou rejeitada 
a promoção de arquivamento, poderão as partes denunciantes ou inquiridas apresentar razões 
escritas ou documentos, que serão juntados aos autos do inquérito ou anexados às peças de 
informação. 

D) A promoção de arquivamento será submetida a exame e deliberação do Conselho Superior 
do Ministério Público, conforme dispuser o seu Regimento. 

E) Deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de arquivamento, designará, desde 
logo, outro órgão do Ministério Público para o ajuizamento da ação. 

GABARITO: C – O §2º do art. 9º da Lei 7.347/85 prescreve que “Até que, em sessão do 
Conselho Superior do Ministério Público, seja homologada ou rejeitada a promoção de 
arquivamento, poderão as associações legitimadas apresentar razões escritas ou 
documentos, que serão juntados aos autos do inquérito ou anexados às peças de 
informação.” Ou seja, a lei não previu recurso do denunciante ou do inquirido; foi a Res. 
23/2007 que o fez. Assim, pela Res. 23/2007, ao determinar o arquivamento do IC, intima-
se os denunciantes e inquiridos, que poderão recorrer em até dez dias. Caso ninguém 
recorra, transcorridos esses dez dias de prazo recursal é que, na realidade, inicia-se o 
prazo de três dias para remessa ao órgão revisor. Caso haja recurso, intima-se a parte 
interessada para contrarrazões em dez dias e, nesse caso, será após tal prazo que se inicia 
o prazo de três dias para remessa. 

 

NOTÍCIA DE FATO (denúncia) → Arquivamento liminar em 30 dias (não necessita remessa 
ao órgão de homologação), instauração de Inquérito Civil, Instauração de Procedimento 
Preparatório de Inquérito Civil ou ajuizamento direto de ação. 
 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL 
Diligências sumárias → conversão em inquérito civil, tomada de termo de ajuste de conduta, 
ajuizamento de ação ou arquivamento (deve-se intimar as partes e remeter-se os autos em 
três dias a uma instância revisora superior, que será o Conselho Superior, no caso dos 
Ministérios Públicos estaduais, ou uma Câmara de Coordenação e Revisão, no caso dos 
ramos do MPU) 
 
INQUÉRITO CIVIL 
Portaria → diligências, audiências → Tomada de termo de ajuste de conduta, ajuizamento de 
ação ou arquivamento (mesma coisa do PPIC: deve-se intimar as partes e remeter-se os autos 
em três dias a uma instância revisora superior, que será o Conselho Superior, no caso dos 
Ministérios Públicos estaduais, ou uma Câmara de Coordenação e Revisão, no caso dos 
ramos do MPU). 
 
A Res. 23/2007 do CNMP estipulou prazo de duração de: 
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- PPIC: 90 dias, prorrogável uma única vez por mais 90 dias. 

- IC: Um ano, prorrogável por mais um ano, cientificando-se o órgão revisor a cada 
prorrogação. Não há limite máximo de prorrogações. 

 

VII. VALOR DA PROVA PRODUZIDA NO IQNUÉRITO CIVIL 

QUESTÃO PARA REFLEXÃO – O valor probante da prova produzida em inquérito civil 
está condicionado à reprodução da prova em Juízo? 

42. Conforme já amplamente frisado,  na medida em que a atuação ministerial 
_______________________ (desencadeará / não desencadeará) diretamente a privação da 
liberdade ou a perda de bens, o inquérito civil possui natureza jurídica de simples procedimento, 
e não de processo, a acarretar a mitigação de princípios como o do devido processo legal, do 
contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da CF. 

 

43. Portando, a prova produzida no inquérito civil – prova testemunhal, documental, pericial - 
___________ (é / não é) uma prova produzida sob o crivo do contraditório. 

 

44. Entendemos _______________________ (correto / incorreto), não obstante, afirmar 
que os elementos colhidos em momento pré-processual tenham valor probatório diminuto. Isto 
porque o nosso sistema processual adota o princípio do livre convencimento motivado, de modo 
que inexiste prova pré-tarifada. Todas as provas produzidas no processo, inclusive aquelas 
juntadas pelo Ministério Público, possuem valor probatório relativo, podendo ser desconstituídas 
por prova cabal em sentido oposto, mas que, ao final, servem ao convencimento do órgão 
julgador. Ou seja, não existe prova de hierarquia superior ou inferior em nosso ordenamento 
jurídico, pois todas elas serão aptas a formar o convencimento do julgador. 

 

45. Ainda assim, é preciso asseverar duas premissas: a) a prova produzida 
extrajudicialmente pelo Ministério Público _________________ (pode / não pode) ser afastada 
por simples negativa do magistrado; b) _______________ (existe / inexiste) amparo normativo 
ou lógico para se exigir, sem o mínimo início de prova em sentido contrário, a repetição em juízo 
da produção da prova ministerial.   

 

46. De fato, _____________________ (depende / independe) de prova os fatos em cujo 
favor milite presunção legal de existência ou veracidade (CPC, art. 374, IV), ao passo que a 
legislação processual confere tal presunção ao documento público (e tal característica é inerente 
aos documentos gerados no curso das investigações do MP), prescrevendo que este faz prova 
não só da sua afirmação, mas também dos fatos que o funcionário declarar que ocorreram em 
sua presença (CPC, art. 405). A fé pública de documentos públicos também vem ressaltada na 
própria Consolidação das Leis do Trabalho, como se depreende do art. 629, §1º. 
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47. É certo, contudo, que as presunções em apreço têm caráter __________________ 
(absoluto / relativo), juris tantum, recaindo sobre o réu o ônus da prova quanto aos fatos 
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito vindicado pelo autor (CPC, art. 333, II e CLT, 
art. 818) e, à luz de tal contraprova será possível o afastamento da prova ministerial produzida 
extrajudicialmente. O que não se revela jurídico, ao invés, é o afastamento desta por simples 
negativa, como se inexistente ou inválida fosse, em detrimento a todo o sistema normativo que 
fundamenta a atividade instrutória do parquet. Neste sentido: TRT 1ª R, RO 01270-2000-013-01-
00-7, Rel. Elma Pereira de Melo Carvalho, DJ 24.07.2008; STJ, Resp nº. 476.660, 2ª T., Rel. 
Min. Eliana Calmon, 20.05.2003. 

 

IX. O PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: CONTEÚDO (REQUISIÇÕES, 
DILIGÊNCIAS, OITIVA DE TESTEMUNHAS, TOMADA DE DEPOIMENTOS) E LIMITES 

Requisições 

48. De acordo com a legislação, ao Ministério Público é facultado ____________________ 
(requerer / requisitar / solicitar), por exemplo:  

1) documentos, certidões e informações a órgãos públicos ou particulares (art. 8º, § 1º, 
da Lei 7.347/85; art. 8º, IV, LC 75/93);  

2) realização de exames e perícias a órgãos públicos ou particulares, a prestação de 
outros serviços e auxílio de força policial (art. 8º § 1º, da Lei 7.347/85; art. 8º, II e IX, LC 
75/93);  

3) instauração de procedimentos administrativos na órbita de outros órgãos, como os 
Tribunais de Contas, as Superintendências do Trabalho e Emprego, as Controladorias, a 
Receita Federal (art. 26, III, da Lei 8.625/93; art. 7º, III, e art. 84, III, LC 75/93);  

4) divulgação de relatórios e recomendações dirigidas a órgãos públicos ou prestadores 
de serviços públicos ou de relevância pública (art. 27, parágrafo único, IV, Lei 8.625/93; 
art. 84, V, LC 75/93). 

 

49. De acordo com o art. 7º da LC 75/1993, “incumbe ao Ministério Público da União, sempre 
que necessário ao exercício de suas funções institucionais: 

I - _______________________ (requisitar a instauração do / instaurar) inquérito civil e 
outros procedimentos administrativos correlatos; 

II - ________________________ (requerer / requisitar / solicitar) diligências 
investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar, podendo 
acompanhá-los e apresentar provas; 

III - requisitar à autoridade competente a instauração de procedimentos administrativos, 
______________________ (inclusive / ressalvados) os de natureza disciplinar, podendo 
acompanhá-los e produzir provas.” 
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50. Uma requisição se distingue de um simples requerimento, haja vista o caráter 
_________________________ (postulatório / mandamental) e ____________________ 
(imperativo / receptício) da requisição. 

 

51. De acordo com o art. 10 da Lei 7.347/1985, “constitui crime, punido com pena de reclusão 
de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 (dez) a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do 
Tesouro Nacional - ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de 
___________________________________________________________ (dados / dados 
técnicos / dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil), quando requisitados 
pelo(s) ___________________________ (Ministério Público / órgãos públicos legitimados para 
a ação civil pública). 

 

52. Predomina na doutrina que nem sempre o desatendimento a uma requisição do Ministério 
Público emitida no curso de um inquérito caracterizará o delito previsto no art. 10 da Lei 
7.347/1985. Caso o objeto da requisição desatendida não seja um “dado técnico indispensável 
à propositura da ação”, o destinatário da requisição poderá incorrer em crime de desobediência, 
previsto no art. 330 do Código Penal, ou, em se tratando de servidor público, em crime de 
___________________________ (condescendência criminosa / prevaricação), previsto no art. 
319 do Código Penal. 

 

53. De acordo com o art. 8º, §1º, da Lei 7.347/1985, “o Ministério Público poderá instaurar, 
sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qualquer organismo público ou particular, 
certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser 
______________________ (inferior / superior) a 10 ___________ (dias / dias úteis)”. 

 

54. Contraditoriamente em relação ao art. 8º, §1º, da Lei 7.347/85, acima examinado, o art. 
8º, §5º, da Lei Complementar 75/1993, versando sobre o poder requisitório do Ministério Público 
em geral, prevê que “as requisições do Ministério Público serão feitas fixando-se prazo razoável 
de _____________________ (ao menos / até) dez dias úteis para atendimento, prorrogável 
mediante solicitação justificada”. 

 

55. LC 75/1993, art. 8º, VIII: Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da 
União poderá, nos procedimentos de sua competência, ter acesso incondicional a qualquer 
________________________________________ (banco de dados / banco de dados de 
caráter público) ou relativo a serviço de relevância pública. 

 

56. LC 75/1993, art. 8º, §1º: O membro do Ministério Público será civil e criminalmente 
responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar; a ação penal, na 
hipótese, poderá ser proposta __________________________________________________ 
(pelo Ministério Público, apenas / também pelo ofendido, subsidiariamente), na forma da lei 
processual penal.  
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57. LC 75/1993, art. 8º, §2º: ________________________ (Ninguém / Nenhuma 
autoridade) poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer pretexto, a exceção de sigilo, sem 
prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da informação, do registro, do dado ou do documento 
que lhe seja fornecido. 

 

Destinatários do poder requisitório do Ministério Público 

58. São ______________________ (limitados / ilimitados) os destinatários do poder 
requisitório do MP. 

 

O membro do Ministério Público ________________ (não poderá / poderá) requisitar 
informações de órgãos do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário. O poder requisitório do 
Ministério Público é plenamente extroverso, é erga omnes. O MP é o fiscal dos fiscais e nada 
escapa ao seu poder requisitório, conforme reconhece a jurisprudência: 

 

“I - Não há ilegalidade nos atos investigatórios realizados pelo MP, que pode 
requisitar informações e documentos a fim de instruir seus procedimentos 
administrativos, visando a eventual oferecimento de denúncia, havendo previsão 
constitucional e legal para tanto.  

II – Improcede a alegação de que os Poderes Executivo e Legislativo não estariam 
obrigados a atender a requisições ministeriais, pois pode ser destinatário da 
requisição qualquer órgão da administração direta, indireta ou fundacional, de 
qualquer dos Poderes Públicos.” 

(STJ-RHC nº 11888/MG, 5ª T, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 19.11.2001). 

 

59. Embora não haja limites quanto aos destinatários das requisições do Ministério Público, 
/caso o destinatário seja um elevado dignatário, a LC 75/1993 ___________________ 
(estabeleceu / não estabeleceu) algumas formalidades: 

LC 75/1993 

Art. 8º. 

“§4º - As correspondências, notificações, requisições e intimações do Ministério Público, 
quando tiverem como destinatário o Presidente da República, o vice-Presidente da 
República, membro do Congresso Nacional, Ministro do Supremo Tribunal Federal, 
Ministro de Estado, Ministro de Tribunal Superior, Ministro do Tribunal de Contas da União 
ou chefe de missão diplomática de caráter permanente serão encaminhadas e levadas a 
efeito pelo Procurador-Geral da República ou outro órgão do Ministério Público a quem 
essa atribuição seja delegada, cabendo às autoridades mencionadas fixar data, hora e 
local em que puderem ser ouvidas, se for o caso.” 



26 
 

www.metodogestalt.com Inquérito Civil Gabarito 

 

Assim, por exemplo, caso o procurador do trabalho necessite requisitar algo a um deputado 
federal ou a um embaixador, elaborará um ofício ao Procurador-Geral do Trabalho; este, 
elaborará um ofício ao Procurador-Geral da República; este, determinará a intimação. 

 

Diligências in loco 

60. O art. 8º, V e VI, da LC 75/93 confere ao parquet a prerrogativa de realizar inspeções e 
diligências investigatórias, garantindo-lhe “livre acesso a qualquer local público ou privado, 
____________________________ (independentemente da / respeitada a) inviolabilidade do 
domicílio”.  

 

Oitiva de testemunhas 

61. O art. 8º, I, da LC 75/93 prescreve o dever de comparecimento e a possibilidade condução 
___________________ (coercitiva / voluntária) de testemunha notificada pelo Ministério 
Público, em caso de ausência injustificada (art. 8º, I, da LC nº. 75/93). 

 

62. Assinale a alternativa incorreta: 

A) A lei assegura a prerrogativa do advogado de se fazer presente em qualquer ato em que seu 
cliente deva depor. 

B) A lei assegura a prerrogativa do advogado do inquirido de se fazer presente em audiência de 
oitiva de testemunhas designada em inquérito civil.  

C) A lei não prevê a prerrogativa do advogado do investigado de fazer reperguntas às 
testemunhas ouvidas pelo Ministério Público em um inquérito civil. 

GABARITO: B – A prerrogativa de assistir o cliente em interrogatórios ou depoimentos 
está positivada no art. 7º, XXI, do Estatuto da Advocacia.  Não há previsão legal que 
assegure a prerrogativa prevista no item B (diversa seria a hipótese caso a própria 
testemunha fosse cliente do advogado). 

 

Depoimento do investigado 

63. Assinale a alternativa incorreta: 

A) O direito de não se produzir provas contra si (nemo tenetur se detegere), em sua vertente 
criminal (direito de não se autoincriminar), está presente nos artigos 5º, LXIII, da Constituição 
Federal, 8º, 2, g, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto San Jose da Costa Rica) 
e 186 do Código de Processo Penal sob forma de direito ao silêncio ou de permanecer calado. 
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B) O art. 379 do Código de Processo Civil verte o direito de não produzir prova contra si mesmo 
para a seara extrapenal nos seguintes termos: “Art. 379. Preservado o direito de não produzir 
prova contra si própria, incumbe à parte (...)”. 

C) A jurisprudência há tempos fazia a distinção entre o direito de ficar em silêncio e o dever de 
comparecer em audiência (ex: STF, HC 79.244, j. 23-2-2000). Assim, ainda que o réu ou o 
investigado contasse com a prerrogativa de não fazer prova contra si, tinha o dever de 
comparecer em audiência, sendo possível a condução coercitiva.  

D) Todavia, restou decidido pelo STF, no julgamento das ADPFs 385 e 444, em 14/06/2018, que 
a norma do art. 260 do Código de Processo Penal é inconstitucional. Eis o texto do dispositivo 
em questão: “Art. 260.  Se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, 
reconhecimento ou qualquer outro ato que, sem ele, não possa ser realizado, a autoridade 
poderá mandar conduzi-lo à sua presença”. Entendeu-se desproporcional a condução coercitiva 
para um ato em que o acusado poderia manter-se silente. 

E) O STF tratou de estender a vedação à condução coercitiva do acusado também para o 
inquérito civil. 

 GABARITO: E – Não houve tal pronunciamento. Assim, é possível vislumbrar três linhas 
argumentativas quanto à condução coercitiva do inquirido no inquérito civil: 

1) Restringir o alcance da decisão do STF aos domínios do processo criminal, em 
que todo o ônus acusatório recai sobre a acusação, além de haver maior gravidade 
no bem jurídico tutelado no inquérito policial (liberdade pessoal) comparativamente 
ao inquérito civil (que poderá vir a acarretar apenas repercussões patrimoniais); 

2) Distinguir entre a pessoa jurídica investigada no inquérito civil e a pessoa do 
sócio-proprietário, de modo que a este não se estenderia nem a prerrogativa do 
não comparecimento nem a de se manter em silêncio; 

3) Aplicação extensiva do entendimento do STF ao inquérito civil, a partir de uma 
exegese mais garantista ao investigado. 

 

64. De acordo com o art. 10 da Lei 13.869/2019, constitui crime de abuso de autoridade 
“decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado ___________________________ 
(descabida / manifestamente descabida) ou sem prévia intimação de comparecimento ao 
juízo”. 

 

65. A lei _________________ (assegura / não prevê) a prerrogativa do advogado do 
investigado de participar da audiência em que seu cliente deve depor. Art. 7º, XXI, do Estatuto 
da Advocacia. 

 

Limites ao poder investigatório do Ministério Público 
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66. O Estatuto da Advocacia autoriza o advogado do investigado a: 

A) apresentar defesa; 

B) requerer diligências ao órgão investigador; 

C) requerer a produção de provas ao órgão investigador; 

D) apresentar razões e quesitos. 

GABARITO: D – Lei 8.903/1994, art. 7º, XXI, b. É dizer: apresentada uma defesa nos autos 
de inquérito civil, o membro do MP deverá apreciá-la como decorrência do direito de 
petição, ainda que tal apreciação se limite a afirmar a inaplicabilidade do direito ao 
contraditório e à ampla defesa no inquérito civil. Enfim, não há um direito à apresentação 
de uma defesa formal no inquérito civil; tampouco de se requerer produção de provas. Por 
outro lado, o Estatuto da Advocacia menciona o direito de apresentar razões e quesitos 
nas investigações em geral. A apresentação de razões está relacionada ao direito de 
recorrer; a apresentação de quesitos, está ligada a eventual prova técnica pericial (todavia, 
não há um direito do investigado em inquérito civil a ser intimado quanto à realização de 
uma perícia). 

 

67. O poder requisitório do Ministério Público __________________ (decorre / não decorre) 
diretamente da Constituição. CF, Art. 129. “São funções institucionais do Ministério Público: 
VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, 
requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar 
respectiva;”. 

 

68. Portanto, em tese, a exceção de sigilo _________________ (não / somente) poderá ser 
objetada às requisições ministeriais quando o sigilo decorrer da Constituição ou da lei 
complementar de que trata o art. 129, VI, da Constituição. 

 

69. ____________________________ (Decorrem / Não decorrem) diretamente da 
Constituição o sigilo de dados e comunicações telefônicas (CF, art. 5º, XII) e a inviolabilidade do 
advogado, o que compreende o sigilo advogado-cliente (CF, art. 133). 

 

70. É ______________________ (defensável / indefensável) a tese de que o sigilo de 
prontuários médicos decorreria do art. 5º, X, da Constituição Federal, que consagra o direito 
fundamental à intimidade. 

 

Sigilo de dados, sigilo bancário e sigilo fiscal 
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Por Luiz Fabre 

 

O problema dos “dados”. Eita matéria bagunçada! Revejamos o art. 5º, XII, da Constituição:  

Art. 5º, XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das 
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações 
telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas 
hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de 
investigação criminal ou instrução processual penal;  

  Agora, o art. 6º, XVIII, “a”, da LC 75/1993: 

Art. 6º Compete ao Ministério Público da União: XVIII – 
representar: a) ao órgão judicial competente para quebra de sigilo 
da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados 
e das comunicações telefônicas, para fins de investigação 
criminal ou instrução processual penal, bem como manifestar-se 
sobre representação a ele dirigida para os mesmos fins; 

 A antinomia é patente, devendo prevalecer a norma hierarquicamente superior, ou seja, 
a Constituição.  

  Destarte, em linha de princípio, não é permitido ao Juiz deferir a quebra do sigilo de 
correspondências, comunicações telegráficas e de dados. Entre os sigilos tratados pelo art. 
5º, XII, o das comunicações telefônicas poderá ser relativizado pela autoridade jurisdicional e, 
ainda assim, apenas para instrução criminal; os demais sigilos poderão ser mitigados apenas 
na vigência de estado de defesa (CF, art. 136, §1º, I, b e c) ou de estado de sítio (CF, art. 138). 

  Mas qual seria o alcance da expressão “dados”, cujo sigilo, em uma interpretação 
gramatical, parece imune até mesmo ao estado de defesa e passível de restrição apenas no 
estado de sítio? 

 Contrariamente a parcela expressiva da doutrina, que enxerga na expressão “dados”, 
veiculada pelo inciso XII do art. 5º da CF, o amparo constitucional para os sigilos fiscal e 
bancário2, entendemos que a Constituição não os contempla no citado dispositivo, que deve 
ser contextualizado com a segurança das comunicações pessoais e as violações a tais 
comunicações verificadas ao longo do regime militar.  

  Assim não fosse, em hipótese nenhuma, nem com autorização judicial, seria lícita a 
quebra de tais sigilos, haja vista que a autorização judicial só vem ressalvada quanto às 
comunicações telefônicas; ademais, a expressão dados pode se referir a qualquer aspecto da 
vida individual, o que geraria um rol infinito de dados invioláveis e impossibilitaria quaisquer 
investigações.  

 

2 Neste sentido: BASTOS, Celso. Estudos e pareceres de direito público. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1993, p. 63. LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 11ª ed. São Paulo: Método, 2007, p. 
710; MORAIS, Alexandre, Direito constitucional. 20ª ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 60; SILVA, José Afonso 
da. Comentário contextual à constituição. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 107. 
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  Deste modo, entendemos por dados, para fins do dispositivo em questão, o conteúdo 
de um fac-símile, o telex, registros sobre comunicações, conteúdo de e-mail, mensagem de 
WhatsApp e outros aspectos relacionados à liberdade de comunicação.  

Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) preconiza o dever dos 
provedores de aplicações na internet de manterem os registros de conexão, bem como de 
acesso de usuários a aplicativos. A disponibilização de tais registros ao Ministério Público, de 
acordo com o art. 15, §2º, da Lei 12.965/2014, depende de intermediação judicial. Ainda que 
tal reserva jurisdicional esteja veiculada por lei ordinária, a matéria está umbilicalmente ligada 
à preservação da intimidade (CF, art. 5º, XII), revelando-se uma hipótese de sigilo que embora 
não decorra imediatamente da Constituição, é oponível ao Ministério Público. 

  Quanto ao conteúdo de mensagens eletrônicas, é defensável advogar tratar-se de 
dados providos de inviolabilidade absoluta, nos termos do art. 5º, XII. 

 

Sigilo bancário e sigilo fiscal 

 Conforme anteriormente mencionamos, entendemos que tais sigilos não vêm 
contemplados pela expressão “dados” do inciso XII do art. 5º da Magna Carta. 

  O art. 129, VI, da Constituição reconhece ao Ministério Público a função institucional 
de requisitar informações e documentos para instruir os procedimentos administrativos de sua 
competência, somente limitando esta possibilidade a eventuais formas estabelecidas na lei 
complementar de regência da instituição. Ou seja: tirante os limites constitucionais expressos, 
não será dado a diplomas outros que não a lei complementar do Ministério Público ressalvar 
o seu poder investigatório. 

  E a lei em questão, a LC 75/93, prevê a inoponibilidade da exceção de sigilo às 
requisições ministeriais: enquanto o inciso VII do art. 8º garante-lhe o acesso incondicional a 
qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a serviço de relevância pública, o §2º 
do mesmo artigo determina que nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público, sob 
qualquer pretexto, a exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da 
informação, do registro, do dado ou do documento que lhe seja fornecido. 

  Não obstante, a jurisprudência é instável quanto à possibilidade de requisição de dados 
bancários e fiscais diretamente pelo MP. 

 A matéria constitui objeto do Tema 990 no Supremo Tribunal Federal, cuja tese foi 
fixada em 04/12/2019 a partir do julgamento do RE 1.055.941: 

"1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência 
financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita 
Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de 
persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia 
autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações 
em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior 
controle jurisdicional.  
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2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, 
deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com 
garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de 
instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios." 

 

Sigilo bancário. A tese objeto do Tema 990, acima mencionada, se restringe a aclarar a 
possibilidade da Unidade de Inteligência Financeira (isto é, o COAF – Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras) e da Receita Federal compartilhar seus relatórios e informações 
com órgãos de persecução penal (inclusive, o Ministério Público) para fins criminais.  

  Não resta enfrentado: a) se é possível o compartilhamento de tais dados com o 
Ministério Público para fins extrapenais; b) se o Ministério Público pode requisitar dados 
bancários diretamente a instituições financeiras, sem a intermediação do Poder Judiciário. 

 Na realidade, o sigilo bancário é uma expressão plurívoca; há variados níveis de 
informações bancárias. 

  Grosso modo, sigilo bancário é a forma como genericamente nos referimos ao sigilo 
sobre operações financeiras previsto pelo art. 1º da Lei Complementar nº 105/2001 e possui 
múltiplos aspectos: dados sobre depósitos à vista e a prazo, pagamentos efetuados em moeda 
corrente ou cheque, emissão de ordens de crédito, resgates em contas de depósitos à vista 
ou a prazo, contratos de mútuo, descontos de duplicatas e outros títulos de crédito, aquisições 
e vendas de títulos de renda fixa ou variável, aplicações em fundos de investimentos, 
aquisições de moeda estrangeira, conversões de moeda estrangeira em moeda nacional, 
operações com outro, operações com cartão de crédito, operações de arrendamento mercantil, 
etc. 

 Não entra no conceito de “operação financeira”, para fins de sigilo bancário, 
informações cadastrais trocadas entre entidades financeiras, nos termos disciplinados pelo 
Conselho Monetário Nacional (CMN) e pelo Banco Central do Brasil (BACEN), bem como 
informações sobre devedores inadimplentes encaminhadas a entidades de proteção ao 
crédito.  

  Apesar da aparente inexorabilidade do sigilo sobre operações bancárias, as instituições 
do Sistema Financeiro têm o dever de prestar informações ao Banco Central do Brasil e à 
Comissão de Valores Imobiliários (CVM), conforme a espécie de operação (LC 105/2011, art. 
2º).  

 BACEN e CVM, por sua vez, devem prestar informações cadastrais e de movimentação 
de valores ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), entidade criada pelo 
art. 14 da Lei 9.613/989 para identificar suspeitas de lavagem de dinheiro. 

  Além dessas entidades, o Fisco (Receita Federal) possui amplo acesso a informações 
bancárias dos contribuintes, o que se iniciou por força do art. 11, §2º, da Lei 9.311/1996, que 
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estabelecera a CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de 
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira)3. 

 A CPMF era um tributo que incidia sobre movimentações financeiras, como a entrada 
de dinheiro em uma conta. Para o Fisco ter o controle sobre a arrecadação, cumpria às 
instituições financeiras disponibilizar-lhe tais dados.  

 A CPMF deixou de existir, mas não o fluxo contínuo de informações entre instituições 
financeiras e Receita, agora com base no art. 5º da LC 105/2011. Em fevereiro de 2016, o 
Plenário do STF, por 9 votos a 2, reputou constitucional tal dispositivo (RE 601.314 e ADIs 
2.859, 2.390, 2.386 e 2.397. 

 Finalmente, o art. 4º, §1º, da LC 105/2011 previu a possibilidade de comissões 
parlamentares de inquérito (CPIs) obterem informações bancárias em suas investigações 
diretamente das instituições financeiras, sem a necessidade de intermediação judicial, 
bastando aprovação da solicitação pelo Plenário da respectiva Casa ou pelo plenário da 
própria CPI.  

  Portanto, por expressa dicção da LC 105/2011, BACEN, CVM, COAF, Receita 
Federal e CPIs possuem amplo acesso a operações financeiras. 

 Pois bem. 

 O acesso a informações financeiras é importante para o MPT, que rotineiramente 
investiga desvios de finalidade praticados por sindicatos, empresas devedoras em nome de 
laranjas, pagamento de salário por fora, grupos econômicos, etc. 

 A LC 105 menciona em seu art. 9º que quando no exercício de suas atribuições o 
Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários verificarem a ocorrência de crime 
definido em lei como de ação pública, ou indícios da prática de tais crimes, informarão ao 
Ministério Público, juntando à comunicação os documentos necessários à apuração ou 
comprovação dos fatos. 

 Não menciona, todavia, a possibilidade de requisição direta de informações pelo 
Ministério Público e, menos ainda, de tal possibilidade no bojo de inquérito civil. 

 O senso comum é que, tirante as hipóteses de prestação direta de informações 
financeiras previstas na LC 105/2011, os demais casos demandariam ordem judicial. Todavia, 
inexiste tal norma expressa, senão em se tratando de relações intersubjetivas genéricas (art. 
3º); não naqueles envolvendo o Ministério Público. 

 Em uma interpretação sistemática, parece-nos inegável a possibilidade de requisição 
direta de informações bancárias pelo Ministério Público. 

 Em primeiro lugar porque o sigilo deste tipo de dado não decorre do art. 5º, XII, da 
Constituição, que pertence aos domínios das comunicações, conforme analisamos. Se o sigilo 

 
3 Anteriormente, o art. 8º da Lei 8.021/1990 assegurava solicitação direta de informações bancárias pela 
Receita, desde que no bojo de procedimento fiscal devidamente instaurado. Com a CPMF, o fluxo de 
informações bancárias se tornou contínuo. 
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não decorre da Constituição, então para que o admitamos, deveria decorrer de lei 
complementar, nos moldes do art. 129, VI, da Magna Carta. 

 Mas nem a Lei Complementar 75/1993 nem a 105/2011 são expressas quanto à 
oponibilidade do sigilo de operações financeiras ao parquet. Ao contrário, o art. 1º, §3º, IV da 
LC 105/2011 dispõe que não constitui violação do dever de sigilo “a comunicação, às 
autoridades competentes, da prática de ilícitos penais ou administrativos, abrangendo 
o fornecimento de informações sobre operações que envolvam recursos provenientes de 
qualquer prática criminosa”.  

 Percebe-se que não se está mencionando autoridade judicial. E não seria razoável 
alhear o Ministério Público da requisição direta de informações sobre operações financeiras 
quando tal possibilidade é franqueada à Receita Federal e a CPIs. 

 Não bastasse isso, ainda estabelece os §§1º e 2º do art. 8º da LC 75/1993: 

 § 1º O membro do Ministério Público será civil e criminalmente 
responsável pelo uso indevido das informações e documentos 
que requisitar; a ação penal, na hipótese, poderá ser proposta 
também pelo ofendido, subsidiariamente, na forma da lei 
processual penal. 

§ 2º Nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público, sob 
qualquer pretexto, a exceção de sigilo, sem prejuízo da 
subsistência do caráter sigiloso da informação, do registro, do 
dado ou do documento que lhe seja fornecido. 

  É dizer: não há que se falar em quebra de sigilo pela prestação de informações 
bancárias ao Ministério Público, mas simples transferência deste sigilo, ficando o procurador 
do trabalho seu depositário, sob pena de responsabilização funcional. Assim, o valor 
fundamental intimidade, que é o valor que preside o sigilo bancário, permanece preservado 
nas requisições feitas pelo Ministério Público. 

No MS 21.729-4-DF, em outubro de 1995, o Supremo Tribunal Federal, Pleno, reconheceu 
a possibilidade de requisição de dados bancários diretamente pelo Ministério Público em 
questão envolvendo recursos públicos e instituição financeira executora de política creditícia 
e financeira do governo federal. Disso se extrai uma regra geral de acesso a sigilos 
bancários? Não. O distinguishing é muito amplo, pois o MS 21.729-4 envolvia dados 
cadastrais de destinatários de recursos públicos e não o acesso amplo à movimentação de 
uma conta corrente.  

 Também o Superior Tribunal de Justiça, 1ª Turma, no RMS 15.771, já reconheceu 
possibilidade de requisição direta de dados bancários pelo Ministério Público.   

No RHC 133.118, julgado em setembro de 2017, a segunda Turma do STF admitiu a 
requisição de informações bancárias pelo Ministério Público na apuração de infrações 
penais com verbas públicas. Ressaltou o ministro Alexandre de Moraes, contudo, que a 
hipótese não envolvia quebra de sigilo, mas poder do Ministério Público de requisitar 
informações sobre contratos públicos do Banco do Brasil. 
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No RE 1.057.667, julgado em dezembro de 2017, a 1ª Turma do STF também entendeu que 
a Receita pode passar informações bancárias ao Ministério Público independentemente de 
autorização judicial.  De acordo com o Ministro Barroso, como todos os órgãos envolvidos 
têm obrigação de sigilo em relação às informações, não havendo, pois, quebra de sigilo, 
mas apenas transferência de informações sigilosas entre órgãos com o mesmo dever de 
preservação.  

No RESP 1.601.127, julgado em setembro de 2018, o STJ considerou válido o 
encaminhamento de informações bancárias diretamente pela Receita Federal ao Ministério 
Público para que este oferecesse queixa-crime por crime tributário. 

Síntese. Dos precedentes apresentados, podemos extrair o seguinte: 

- Informações sobre empréstimo e movimentação em geral de verbas públicas podem ser 
requisitadas diretamente pelo Ministério Público. 

- A jurisprudência ainda não admite acesso irrestrito a informações financeiras pelo 
Ministério Público, mas a 1ª Turma do STF admite que a Receita forneça diretamente ao 
Ministério Público informações financeiras que possuir. 

- Aspecto argumentativo elementar para fundamentar a possibilidade de requisição direta 
de informações financeiras pelo Ministério Público é advogar que o Ministério Público 
investe-se do sigilo em questão, inexistindo “quebra de sigilo”, mas sua conservação. 

 

Sigilo fiscal. Tal como se dá com o sigilo bancário, não podemos admitir que a origem do 
sigilo fiscal se situe imediatamente na expressão “dados” do art. 5º, XII, da Constituição, sob 
pena de torná-lo quase que absolutamente impenetrável, infenso mesmo à autorização 
judicial. 

 Sua previsão consta do art. 198 do Código Tributário Nacional (CTN), diploma que 
embora veiculado pela Lei 5.172/1966, teve seu status promovido ao de lei complementar por 
força da Constituição de 1988.  

 Praticamente tudo que mencionamos sobre a omissão da LC 105/2011 em tratar das 
requisições diretas de informações bancárias pelo Ministério Público também se repete no 
CTN. 

  Quanto ao sigilo bancário, vimos a plausibilidade de duas teses: a de que o Ministério 
Público teria a prerrogativa de acesso incondicional e direto a dados financeiros; e a de que o 
Ministério Público pode ter acesso direto a dados financeiros obtidos pelo Fisco. 

 Destas testes, a primeira é retórica; a segunda já está em estágio mais avançado de 
aceitação jurisprudencial. 

 Parece-nos que caso prevaleça qualquer uma das teses acima, a consequência 
automática é sepultar qualquer tese que impeça o acesso direto pelo Ministério Público a 
dados fiscais. 
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 Dados fiscais são importantes ao MPT porque revelam pagamentos realizados (e, 
assim, empresas e cooperativas tomadoras ou prestadoras de serviços de um contribuinte), o 
porte do empreendimento (possibilitando uma melhor dosimetria dos danos morais coletivos, 
por exemplo), permitem um diagnóstico da situação econômica da empresa. 

  O art. 8º, §2º, da LC 75/1993 prevê que “nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério 
Público, sob qualquer pretexto, a exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter 
sigiloso da informação, do registro, do dado ou do documento que lhe seja fornecido”. Além 
da inoponibilidade de sigilo, tem-se a previsão do dever de conservação de sigilo pelo 
Ministério Público das informações sigilosas que recebe, e cuja devassa acarretará 
responsabilização funcional, conforme §1º do mesmo artigo. 

 No plano infralegal, o art. 1.047, §3º, do Regulamento do Importo de Renda (Decreto 
9.580/2018) reconhece o poder requisitório do Ministério Público quanto a cópias e certidões 
de processos administrativos de inscrição de Dívida Ativa da União. 

  No passado, havia volumosa jurisprudência reconhecendo o poder de requisição direta 
do MP à Receita, o que culminou em Nota Técnica da Advocacia Geral da União garantindo o 
acesso a dados fiscais diretamente pelo Ministério Público (NT 179/DENOR/CGU/AGU).  

  Não obstante, decisão de 2014 do STF ressuscitou a controvérsia: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO EM CURSO. CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. 
MINISTÉRIO PÚBLICO: QUEBRA DE SIGILO FISCAL. NECESSIDADE DE 
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. PRECEDENTES. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 

(...) O acórdão recorrido destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que 
assentou a ilegitimidade do Ministério Público para determinar a quebra de sigilo 
fiscal de contribuinte sem prévia autorização judicial fundamentada: 
“CONSTITUCIONAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. SIGILO BANCÁRIO: QUEBRA. C.F., 
art. 129, VIII. I. - A norma inscrita no inc. VIII, do art. 129, da C.F., não autoriza ao 
Ministério Público, sem a interferência da autoridade judiciária, quebrar o sigilo bancário 
de alguém. Se se tem presente que o sigilo bancário é espécie de direito à privacidade, 
que a C.F. consagra, art. 5º, X, somente autorização expressa da 
Constituição legitimaria o Ministério Público a promover, diretamente e sem a 
intervenção da autoridade judiciária, a quebra do sigilo bancário de qualquer pessoa. 
II. - R.E. não conhecido” (RE 215.301, Relator o Ministro Carlos Velloso, Segunda 
Turma, DJ 28.5.1999, grifos nossos). “SIGILO DE DADOS – AFASTAMENTO. 
Conforme disposto no inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal, a regra é a 
privacidade quanto à correspondência, às comunicações telegráficas, aos dados e às 
comunicações, ficando a exceção – a quebra do sigilo– submetida ao crivo de órgão 
equidistante – o Judiciário – e, mesmo assim, para efeito de investigação criminal ou 
instrução processual penal. SIGILO DE DADOS BANCÁRIOS – RECEITA FEDERAL. 
Conflita com a Carta da Republica norma legal atribuindo à Receita Federal – parte na 
relação jurídico-tributária – o afastamento do sigilo de dados relativos ao contribuinte” 
(RE 389.808, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 10.5.2011, grifos nossos). 
E “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. 
MINISTÉRIO PÚBLICO. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. MEDIANTE ORDEM 
JUDICIAL. PRECEDENTES. I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a 
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http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10677474/artigo-129-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10677178/inciso-viii-do-artigo-129-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10677443/inciso-i-do-artigo-129-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10677178/inciso-viii-do-artigo-129-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10677474/artigo-129-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10730704/inciso-x-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10730639/inciso-xii-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão recorrido limitou-se a 
interpretar normas infraconstitucionais. II. - Ao Judiciário cabe, no conflito de interesses, 
fazer valer a vontade concreta da lei, interpretando-a. Se, em tal operação, interpreta 
razoavelmente ou desarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da legalidade, 
inocorrendo o contencioso constitucional. III. - Alegação de ofensa ao devido processo 
legal: CF, art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a 
ofensa direta seria a normas processuais. E a ofensa a preceito constitucional que 
autoriza a admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal. IV. - A 
verificação, no caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação ao direito adquirido, 
ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada situa-se no campo infraconstitucional. V. - 
Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição: improcedência, porque o 
que pretende o recorrente, no ponto, é impugnar a decisão que lhe é contrária, certo 
que o acórdão está suficientemente fundamentado. VI. - O entendimento desta 
Suprema Corte consolidou-se no sentido de não possuir caráter absoluto a garantia 
dos sigilos bancário e fiscal, sendo facultado ao juiz decidir acerca da conveniência da 
sua quebra em caso de interesse público relevante e suspeita razoável de infração 
penal. Precedentes. VII. - Agravo não provido” (AI 541.265-AgR, Relator o Ministro 
Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 4.11.2005, grifos nossos). 

(STF, RE 523142/DF, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 11/02/2014, publ 20/02/2014).  

  A este julgado sucedeu-se a Nota/PGFN/CAT/nº 1455/2014, desfavorável ao Ministério 
Público, consolidando o entendimento administrativo de que “as solicitações de transferência 
do sigilo fiscal, formulados pelo Ministério Público Federal, pelos demais órgãos do Ministério 
Público da União e pelo Ministério Público dos Estados cabem ser atendidas, nas hipóteses 
de as informações e os dados instados serem inerentemente públicos ou técnicos, como os 
relativos aos atos de gestão de dinheiros públicos ou de realização de atividades públicas, 
quando, no caso, deve prevalecer o princípio da publicidade da Administração (CF/1988, art. 
37, caput), nos demais casos, quando envolvidos direitos individuais, os preceptivos do artigo 
129, incisos VI e VIII, da Constituição da República, e as normas do artigo 8º, inciso II e IV e § 
2º, da Lei Complementar nº 75/1993, não autorizam a quebra do sigilo fiscal pelo Ministério 
Público, sem a intermediação do Poder Judiciário”. 

 Porém, em dezembro de 2017, conforme exposto anteriormente, a 1ª Turma do STF 
decidiu que a Receita Federal não precisa de autorização judicial para repassar informações 
protegidas por sigilo bancário ao Ministério Público (RE 1.057.667). 
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