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“Ora (direis) ouvir estrelas! Certo
Perdeste o senso!” E eu vos direi, no entanto,

Que, para ouvi-las, muita vez desperto
E abro as janelas, pálido de espanto...

E conversamos toda a noite, enquanto
A via láctea, como um pátio aberto,

Cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto,
Inda as procuro pelo céu deserto.

Direis agora: “Tresloucado amigo!
Que conversas com elas? Que sentido

Tem o que dizem, quando estão contigo?”
E eu vos direi: “Amai para entendê-las!

Pois só quem ama pode ter ouvido
Capaz de ouvir e de entender estrelas.”

Olavo Bilac
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APRESENTAÇÃO

Foi com muita honra e alegria que recebi o convite para fazer a apresen-
tação do presente livro, que magistralmente aborda questões fundamentais 
sobre o Inquérito Civil e as Investigações Cíveis do Ministério Público. 

Conheço pessoalmente, já há anos, o autor Marcus Paulo Queiroz Ma-
cêdo, um dos mais destacados colegas do Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais. Nossa amizade surgiu em um Congresso Nacional do Minis-
tério Público, quando percebi o entusiasmo, a capacidade argumentativa, a 
coerência, a responsabilidade, o brilhantismo e o amor do autor em relação 
ao Direito e ao Ministério Público como Instituição constitucional. 

Essas virtudes do autor e o que apreendi com suas defesas das atribui-
ções e das prerrogativas do Ministério Público fi zeram com que surgisse 
um constante diálogo entre nós e uma amizade nutrida por ideais comuns 
sobre Justiça, Direito e Ministério Público. 

Marcus Paulo é daqueles seres humanos de que você tem muito orgu-
lho de ser amigo e colega de profi ssão. 

O livro que se apresenta é a versão comercial da dissertação de mes-
trado do autor, defendida na Universidade de Ribeirão Preto, Estado de 
São Paulo, onde me tornei bacharel em Direito. Marcus Paulo teve como 
orientador o prestigiado processualista Luiz Rodrigues Wambier e a banca 
aprovou a dissertação, por unanimidade, com a nota máxima, distinção, 
louvor e recomendação para publicação. Tive a grata satisfação e a alegria 
de integrar a banca examinadora. A forma de sistematização da pesquisa, 
os temas abordados e o ineditismo de muitas considerações e conclusões 
do autor, principalmente em relação às investigações cíveis do Ministério 
Público, conferem ao trabalho as características de tese de doutoramento. 
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Incluindo introdução e conclusões, observa-se que a obra é composta de 
6 (seis) capítulos. A introdução do livro, por si só, já revela a profundidade e a 
coerência metodológica do trabalho realizado. Nela consta que a pesquisa se 
justifi ca pela importância do tema, do ponto de vista da sua relevância social, 
como mecanismo de fomentar a implementação de políticas públicas e de 
concretizar direitos metaindividuais e direitos individuais indisponíveis. 

Nota-se a nítida preocupação do autor com a utilidade social das suas 
investigações e o seu engajamento com o ideário que defende que as pes-
quisas acadêmicas tenham real utilidade social. E mais: observa-se que o 
livro tem como uma das suas características mais marcantes a coerência 
na junção entre a teoria – que tem forte embasamento no novo constitu-
cionalismo – e uma práxis transformadora e implementadora de direitos 
fundamentais, baseada na feliz e rica experiência do autor na sua atividade 
profi ssional como Promotor de Justiça. 

No segundo capítulo, a obra traz uma importante abordagem do autor 
sobre as ações coletivas de atribuição do Ministério Público e o sistema de 
tutela coletiva, ocasião em que é demonstrada a necessidade de uma disciplina 
mais uniforme e coerente do direito processual coletivo como um novo ramo 
do direito processual, assim como a necessidade de se fazer com que os direi-
tos fundamentais se tornem uma realidade concreta para a sociedade. 

No terceiro capítulo, específi co sobre o Ministério Público, o autor 
apresenta um rico estudo da Instituição, enfrentando questões complexas 
e atuais sobre o seu enquadramento constitucional e social. Para o autor: 
“O Ministério Público é um ente público despersonalizado, permanente, 
com capacidade postulatória, regido por um sistema de normas de ordem 
pública que defi nem cargos e posições jurídicas, além de direitos e deveres, 
a cujos membros incumbe atuar na defesa da ordem jurídica brasileira, do 
regime democrático do país e na defesa dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, e cuja natureza jurídica é a de órgão administrativo indepen-
dente, tratando-se de uma instituição jurídica sui generis”.

No quarto capítulo, que é um dos pontos centrais da pesquisa, o autor 
discorre com muita coerência prática e teórica sobre o inquérito civil e as in-
vestigações do Ministério Público, enfrentando questões delicadas e tormen-
tosas na doutrina e na jurisprudência, com destaque para: a problemática da 
investigação pelo Ministério Público; as discussões sobre contraditório no in-
quérito civil; e as questões que envolvem o arquivamento do inquérito civil.

No quinto capítulo, o autor aborda a disciplina do inquérito civil nas 
propostas legislativas sobre o sistema brasileiro de tutela coletiva, com 
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destaque para o Projeto de Lei nº 5.139/2009, o que demonstra a atuali-
dade da pesquisa e sua preocupação, inclusive, com o futuro do sistema 
jurídico brasileiro em relação ao Ministério Público e ao sistema de prote-
ção dos direitos fundamentais. 

No último capítulo, o autor brinda os leitores com as ricas conclu-
sões como resultado da pesquisa, ocasião em que é possível aferir, com 
muita nitidez, a importância que este estudo terá para a doutrina e para 
jurisprudência no país.

Tenho certeza de que a obra será um sucesso no meio acadêmico e no 
mundo jurídico em geral, e servirá como norte seguro para estudantes, con-
cursandos, professores, membros do Ministério Público, Juízes, advogados 
e todos aqueles que se interessem pelo tema. 

O autor e a Arraes Editores estão de parabéns pela excelência do livro!

Belo Horizonte, fevereiro de 2012
GREGÓRIO ASSAGRA DE ALMEIDA
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Fiquei extremamente honrado com o convite que me foi formulado 
pelo grande amigo Marcus Paulo Queiroz Macêdo, de quem tive a ventura 
de ser professor e orientador de dissertação, no Programa de Mestrado da 
UNAERP, Universidade de Ribeirão Preto, para prefaciar este livro, cuja 
leitura certamente será extremamente proveitosa para todos quantos com 
este riquíssimo trabalho tenham contato. 

O autor é um estudioso dedicado do processo coletivo brasileiro. Suas 
refl exões, neste e em outros trabalhos, já publicados na Revista de Processo, 
da Editora Revista dos Tribunais, e em tantos outros espaços acadêmicos 
e profi ssionais, demonstram sua preocupação com a busca de soluções ca-
pazes de dar ao sistema coletivo a máxima efi ciência possível, de que certa-
mente decorrerá a almejada efi cácia do processo para aqueles que a ele este-
jam diretamente vinculados, como benefi ciários da atuação jurisdicional. 

Conhecedor profundo das entranhas do Ministério Público, eis que 
exerce com igual brilhantismo a função de Promotor de Justiça, Marcus 
Paulo Queiroz Macêdo inicia seu trabalho pela análise das ações coletivas 
promovidas pelo Ministério Público no contexto do sistema brasileiro do 
processo coletivo, que prefere denominar, com Luiz Manoel Gomes Jr., 
“sistema único coletivo”.

Faz acurada análise da atuação do Ministério Público, desde o chama-
do “modelo demandista”, ao contemporâneo modelo resolutivo. Analisa até 
mesmo a etimologia da expressão Ministério Público, assim como da conhe-
cida (e antiga) “parquet”. Discorre sobre a natureza jurídica da Instituição e 
percorre seu histórico, desde suas mais remotas origens até o modelo consti-
tucional de Ministério Público adotado pela Constituição Federal de 1988. 

PREFÁCIO
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Aliás, neste ponto, isto é, ao tratar do Ministério Público pós-Cons-
tituição de 1988, o autor adensa seu estudo de modo extraordinário, para 
analisar diversos aspectos que modelam a imprescindível, democrática e 
constitucional Instituição. Discorre, por exemplo, sobre seu estatuto jurídi-
co, sobre a presença do Ministério Público no contexto daquilo que chama 
de “núcleo imodifi cável da Constituição da República de 1988”; trata dos 
princípios que norteiam a conduta da Instituição, de sua localização no con-
texto das funções do poder estatal e dos diferentes órgãos do Ministério 
Público (Federal, estaduais, do Trabalho etc.). 

Depois dessas adequadas análises preliminares, todas evidentemente 
necessárias à contextualização do objeto central de suas investigações e re-
fl exões, que culminaram com a edição deste livro, concentra seus esforços 
e focaliza seu olhar no inquérito civil, que qualifi ca como instrumento de 
garantia dos interesses metaindividuais e individuais indisponíveis. 

Trata, dentre outros temas umbilicalmente ligados ao inquérito civil, 
dos poderes investigatórios do Ministério Público, tanto no plano criminal 
quanto no plano dos direitos de natureza civil. Disserta acerca de suas fun-
ções, natureza jurídica e origem histórica, assim como das regras de nature-
za processual a ele aplicáveis.

Num capítulo específi co, analisa cada uma das características do inqué-
rito civil. Destaco a análise que faz da característica relativa à possibilidade 
de se mitigar a publicidade do inquérito. 

Trata do conceito do inquérito civil e de sua nomenclatura própria, 
assim como de seu objeto. Neste ponto, sustenta, com precisão cirúrgica, 
que “o limite para a investigação, por parte do Ministério Público, é a indis-
ponibilidade do interesse”. 

O autor, em seguida, faz detalhada análise dos procedimentos de ins-
tauração e de condução do inquérito civil, destacando, logo ao começo, que, 
para o início e o desenvolvimento do inquérito civil, aplicam-se as regras de 
impedimento e suspeição dos membros do Ministério Público.

No que diz respeito à existência de litisconsórcio entre diferentes ór-
gãos do Ministério Público, sustenta o autor que “haverá atribuição concor-
rente para a instauração de inquéritos civis que, inclusive, poderão correr 
paralelamente, haja vista a independência funcional de cada membro, o que 
não impede a troca de informações e um planejamento para um agir con-
junto, o que é de todo desejável”.

Destaca também Marcus Paulo que há uma restrição legal para a ins-
tauração de inquérito civil (elogiável, digo eu), consistente na circunstância 
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de não se poder instaurar “um inquérito civil verbalmente (por exemplo, 
por meio de uma ordem ao serventuário), devendo, pois, sempre existir 
uma decisão escrita determinando a instauração”. 

Na sequência de seu trabalho, que vem a público por meio deste livro, 
o autor analisa os instrumentos de investigação ao alcance do Ministério 
Público, assim como as recomendações da Instituição, que fundamenta na 
regra geral presente no art. 129, IX, da Constituição Federal.

No que diz respeito ao compromisso de ajustamento de condutas, o 
autor faz acurada análise, iniciada pela explicação no sentido de que o “ter-
mo” a que se faz costumeira referência é apenas o instrumento em que se 
materializa o compromisso de ajustamento. E conclui, quanto ao instru-
mento, ser recomendável que se venha a determinar, por meio de lei, que 
somente se possa fi rmar tal compromisso no bojo de inquérito civil. Diz 
o autor: “Assim, de lege ferenda, é altamente recomendável que todos os 
compromissos de ajustamento de condutas fi rmados pelo Ministério Públi-
co apenas o sejam no interior de um inquérito civil, por ser a forma mais 
organizada de se acompanhar seu efetivo cumprimento”.

Após discorrer sobre o valor probatório do inquérito civil, Marcus 
Paulo dedica parte de seus estudos à análise de propostas legislativas ligadas 
ao inquérito civil, nos anteprojetos e projetos de lei voltados à Codifi cação 
do processo coletivo e à reorganização do sistema coletivo.

Trata-se de trabalho de fôlego, escrito com esmero, com excelente bi-
bliografi a e farta pesquisa de jurisprudência. Sua leitura será de grande uti-
lidade para todos quantos se dedicam ao processo coletivo, seja no plano 
acadêmico ou no contexto profi ssional. Meus cumprimentos muito since-
ros ao autor e à Editora. 

Curitiba, janeiro de 2012
LUIZ RODRIGUES WAMBIER




