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em se chegar a um objetivo.  
Mesmo não atingindo o alvo,  

quem busca e vence obstáculos,  
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RESUMO 

 
O Ministério Público tem sido de suma importância na investigação e fiscalização da 
Administração da Administração Pública, pois tem freado a corrupção e a tendência 
é cada vez mais obrigar os administradores públicos se manterem dentro dos 
ditames da lei. Por isso a fiscalização é tão importante, pois impede ou pelo menos 
amedronta os gestores mal intencionados. Este trabalho se propõe através de um 
levantamento bibliográfico associado a pesquisa de campo, através de questionários 
aplicados a funcionários da Prefeitura Municipal de Cambuci/RJ, analisar o papel do 
Ministério Público nas gestões municipais e verificar a importância do mesmo, assim 
como descrever seu desempenho fiscalizatório junto aos gestores municipais, em 
especial do município pesquisado. Foi descrito um breve relato acerca da Gestão 
Municipal e sua atuação dentro dos ditames do Ministério Público (TAC), bem como 
as atribuições e competências do Ministério Público, as vantagens e desvantagens 
de sua atuação fiscalizatória e foi feita ainda uma análise de sua forma de atuação 
nas gestões municipais. As considerações finais evidenciam que fundamentado nas 
pesquisas efetivadas para a conclusão desse trabalho, a doutrina e jurisprudência 
dominante apreendem que para um mais perfeito juízo e efetividade de aplicação da 
justiça, a presença do Ministério Público nas investigações municipais é de 
admirável valor para a existência e permanência do Estado Democrático de Direito. 
 
 
Palavras-chave: Ministério Público, Relevância Fiscalizatória, Gestão Municipal. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 
Na Constituição Federal, artigo 127, o Ministério Público é definido como 

instituição permanente, essencial à função jurisdicional da justiça e que tem entre 

suas atribuições a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis (BRASIL, 1988). 

O artigo 129 da Constituição estabelece que são funções institucionais do 

Ministério Público: zelar pelo efetivo respeito pelos poderes públicos, pelos serviços 

de relevância pública e aos direitos assegurados na constituição, promovendo as 

medidas necessárias para a sua garantia (BRASIL, 1988). 

Atualmente, existem discordâncias jurisprudenciais e inclusive doutrinárias 

referentes à possibilidade do Ministério Público comandar e atuar nas investigações 

criminais nas esferas municipais, estaduais e federais sem qualquer fiscalização, 

embora, se entenda que para solução de certos tipos de delitos é necessário e 

imprescindível que o Ministério Público conduza as investigações (ANDRADE, 2001). 

Há algum tempo vem se formando correntes doutrinárias favoráveis e 

contrárias a intervenção do Ministério Público nas diversas camadas do Poder 

Público, pois sob pena de se criar um órgão com superpoderes, desprovido de outro 

ente que fiscalize as suas atividades.   

Na investigação do Ministério Público não incide qualquer espécie de 

fiscalização, dando margem a toda espécie de abuso, por isso alguns autores 

acham que deveria haver um outro órgão público que evitasse desmando nessa 

atuação (ALVIM, 2006). 

Neste cenário é que a presente pesquisa tem como objetivo principal analisar 

o papel do Ministério Público nas Gestões Municipais e verificar a importância do 

Ministério em seu desempenho fiscalizatório junto aos gestores municipais, em 

especial no Município de Cambuci/ RJ. Tendo como objetivos específicos realizar 

uma pesquisa bibliográfica sobre o tema em livros, revistas, jornais e redes 

eletrônicas; apresentar a forma de atuação do Ministério Público na gestão 

municipal, investigação/ fiscalização; investigar as vantagens e desvantagens desta 

atuação ministerial; descrever e analisar qual a contribuição do TAC (Termo de 

Ajuste de Conduta) na gestão municipal; neste sentido, o estudo buscará 

compreender o papel educativo e de controle junto aos gestores. 
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Para esta pesquisa será utilizado o método da pesquisa bibliográfica, 

exploratória qualitativa e de campo. Serão abordados relatos sobre a gestão 

municipal e sua atuação dentro dos ditames do Ministério Público (TAC), serão 

analisadas as formas de atuação do Ministério Público nas gestões municipais e 

serão avaliadas as vantagens e desvantagens da atuação fiscalizatória do Ministério 

Público. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1.  Objetivo Geral 

 

A presente pesquisa tem por objetivo principal analisar o papel do Ministério 

Público nas gestões municipais e verificar a importância do Ministério Público em 

seu desempenho fiscalizatório junto aos gestores municipais, em especial no 

Município de Cambuci/ RJ. 

 

2.2.  Objetivos Específicos 

 

 Realizar uma pesquisa bibliográfica sobre o tema em livros, revistas, jornais e 

redes eletrônicas. 

 Apresentar a forma de atuação do Ministério Público nas gestões municipais, 

investigação/ fiscalização, especialmente no Município de Cambuci/ RJ.  

 Investigar as vantagens e desvantagens desta atuação ministerial. 

 Descrever e analisar qual a contribuição do TAC (Termo de Ajuste de 

Conduta) na gestão municipal. 

 Compreender o papel educativo e de controle junto aos gestores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1.  A fiscalização e sua origem 

 

 

Sendo a fiscalização um ato de supervisionar e acompanhar atos e atividades 

da sociedade, ela não surgiu de repente, por ato ou criação de uma pessoa; ela foi 

evoluindo ao longo dos anos, de acordo com a evolução do Estado Democrático do 

Direito.  

Com essa evolução, se fez necessário a criação de um órgão jurisdicional 

para exercer a fiscalização, principalmente sobre a Administração Pública. Assim, 

surge o Ministério Público. 

Muitas são as hipóteses sobre o surgimento desta instituição. Alguns 

estudiosos afirmam que existia desde o Antigo Egito ou ainda entre os povos 

germânicos, durante a Idade Média na figura do funcionário real. Outros afirmam 

que a Instituição surgiu na França, no século XIV, na figura dos advogados do rei 

(GONÇALVES, 2003). 

 Em Portugal, no século XII, existia a figura do procurador do rei com poderes 

dados pela Coroa.  

No Brasil em 1603 a estrutura jurídica administrativa era composta de 

promotor, procurador dos feitos da Fazenda e da Coroa e o promotor de justiça da 

Casa do Povo. 

Em 1808 foi instalado no Brasil a Mesa do Desembargado do Paço e 

Consciência e Ordens e a Casa da Suplicação do Brasil. 

Com a edição do Código de Processo Criminal em 1832 houve mudanças 

radicais na fiscalização da justiça, com a sistematização das funções do promotor: 

haveria um promotor de justiça encarregado de denúncias em cada comarca junto 

aos juízes de paz e os promotores seriam nomeados pelo imperador ou pelos 

presidentes de província (FERREIRA, 1996). 

Contudo, somente em 1874 é que pela primeira vez a legislação brasileira 

usou o termo “agente do Ministério Público”. 

Mas, a Proclamação da República foi o que marcou o status do Ministério 

Público como órgão fiscalizador do Estado. 
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Nos anos 80, o Ministério Público passou por uma total reformulação. Em 

1985 a edição da Ação Civil Pública permitiu que atuasse na defesa dos interesses 

difusos e coletivos. 

 Em 1988, a Constituição da República Federativa do Brasil legou ao 

Ministério Público a função de guardião da democracia e da sociedade, de acordo 

com o artigo 127 da Constituição (BRASIL, 1988). 

 Hoje em dia o Ministério Público não deve obediência ou subserviência a 

nenhum poder, seja ele executivo, legislativo ou judiciário (MEIRELLES, 2005). 

Uma das áreas mais importantes de atuação do Ministério Público são as 

Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Cidadania, sendo responsáveis pela 

instauração de investigações (inquéritos civis), a expedição de recomendações, a 

realização de termos de ajuste de condutas dentre outras funções que na realidade 

visam fiscalizar os administradores públicos de todas as esferas. Procuram coibir 

também ou conter o desvio do erário, fazendo-o retornar aos cofres públicos, 

mediante medidas judiciais, responsabilizando civil/ administrativamente os agentes 

públicos que cometerem os atos lesivos (BRASIL, 2014). 

Portanto, de acordo com a Lei nº 8.429/92, cabe ao Ministério Público exercer 

o controle externo da atividade policial e a atuação administrativa, em defesa da 

probidade no trato da coisa pública (BRASIL, 1992). Diante do exposto, observa-se 

a importância do Ministério Público na fiscalização dos atos ímprobos, corruptos, 

sendo este fundamental. 

O Ministério Público tem sido de suma importância na investigação e 

fiscalização da Administração Pública, pois tem freado a corrupção e a tendência é 

cada vez mais obrigar os administradores públicos se manterem dentro dos ditames 

da lei. Por isso a fiscalização é tão importante, pois impede ou pelo menos 

amedronta os gestores mal intencionados (SILVA, 2004). 

O ato de fiscalizar é o freio necessário e indispensável não só na 

Administração Pública como também nas privadas. Talvez se realmente as 

fiscalizações fossem eficazes e eficientes o nosso país não tivesse chegado ao 

ponto que chegou a nível de corrupções e escândalo noticiados (SANDRONI, 2014). 
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3.2.  As formas de atuação do Ministério Público nas gestões municipais. 

 

 

No livro Direito Administrativo, Olivo (2010) cita as palavras de Meirelles 

(2005) dizendo que o controle da Administração Pública é a faculdade de vigilância, 

correção e orientação que um poder, órgão ou autoridade exerce sobre a conduta de 

outro. Pode também ser definido como um poder de fiscalização e correção exercido 

sobre a Administração Pública pelos órgãos dos Poderes Judiciário, Legislativo e 

Executivo, com o objetivo de garantir a conformidade de sua atuação com os 

princípios a eles impostos pelo ordenamento jurídico. 

O papel fiscalizatório inerente ao Ministério Público tenta auxiliar a 

Administração Pública a trilhar o caminho legal, respeitando os seus Princípios 

norteadores de Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência 

(FERREIRA, 1996).  

O Ministério Público é uma instituição necessária ao Estado Democrático de 

Direito. Apropriada a afirmação de Alvim (2006, p.496) sobre do modo de atuação 

deste órgão: 

 

[...] não está propriamente defendendo interesses personalizados, como os 
de um certo indivíduo, ou de uma pessoa jurídica; ao contrário, propugna 
pelos interesses sociais e individuais, indisponíveis, que, em certa medida, 
são impessoais. Daí, o grande peso de valor das manifestações do 
Ministério Público. 
 
 

Quando o Ministério é provocado, ou seja, quando ocorrem denúncias, ele 

instaura um procedimento investigatório para apurar as irregularidades e após o 

término da investigação o inquérito pode ser arquivado ou encaminhado para o juiz 

para a abertura de processo. O Ministério Público funciona como um “freio” evitando 

com isso a impunidade pela prática da ilegalidade (ANDRADE, 2001). 

O Ministério Público tem atuado arduamente nas gestões municipais para 

evitar as práticas corruptas e ímprobas que atualmente vem se apresentando sob as 

mais variadas formas e com alto grau de operatividade, em constante 

aprimoramento, desafiando a ação dos órgãos fiscalizatórios. A corrupção diminui a 

resistência ética, consome os valores da democracia e ameaça a estabilidade e a 

segurança da sociedade. Há grande responsabilidade fiscalizatória em seu atuar 

quando se trata de gestões municipais, pois as práticas corruptas comprometem o 
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desenvolvimento do Estado de Direito, fortalecendo como consequência, o crime 

organizado (SABELLA, 2014). 

Contudo, observa-se que a corrupção vem se disseminando no país, o que 

viola o direito a boa administração. Segundo Sabella (2014) o termo corrupção é 

qualquer conduta humana impregnada de desvalor ético ou violadora dos princípios 

que norteiam a atividade administrativa. 

Os governantes, no exercício de suas funções, devem dar prioridade sempre 

ao atendimento das necessidades da coletividade, o que nem sempre ocorre, eis 

que certos governantes se desvirtuam do caminho correto e se deixam levar pelo 

poder. É comum vermos diariamente noticiado nos meios de comunicação os 

diversos casos de corrupção referentes aos maus gestores e por isso é 

imprescindível a atuação dos órgãos fiscalizadores para exterminar com esse tipo de 

atuação lesiva que prejudica principalmente a população carente e despreparada 

(MORAES, 2008). 

De acordo com Sandroni (2010), atualmente o país experimenta casos de 

corrupção que penetram o sistema democrático e se entrelaçam com o crime 

organizado, visto que a globalização, ao permitir diversas interações entre os atores 

globais, resultou na fragilidade da fronteira estatal, tornando um desafio para um 

país monitorar todos os seus fluxos internacionais.  

Nesta linha, podemos citar o grande esquema do mensalão que é 

amplamente divulgado pela mídia como um caso de grande corrupção na alta cúpula 

do governo e que o Ministério Público atuou nas investigações para desvendar a 

rede organizada. E citar ainda o que hoje se encontra como o maior episódio de 

corrupção da história do país, sendo apurado pela Operação “Lava-jato”, desfalque 

sem precedentes na Petrobras.  Segundo Bobbio (1998, p. 292) a corrupção pode 

ser conceituada sob diferentes pontos de vistas:  

 

Assim se designa o fenômeno pelo qual um funcionário público é levado a 
agir de modo diverso dos padrões normativos do sistema, favorecendo 
interesses particulares em troco de recompensa. Corrupto é, portanto, o 
comportamento ilegal de quem desempenha um papel na estrutura 
estadual. Podemos distinguir três tipos de corrupção: a prática da peita ou 
uso da recompensa escondida para mudar a seu favor o sentir de um 
funcionário público; o nepotismo, ou concessão de empregos ou contratos 
públicos baseados não no mérito, mas nas relações de parentela; o 
peculato por desvio ou apropriação e destinação de fundos públicos ao uso 
privado. 
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Neste cenário o Ministério Público em razão de suas funções constitucionais, 

assume papel primordial e de alta relevância no combate a corrupção e da 

improbidade administrativa. Quanto a probidade administrativa, Caetano (2010, p. 

398) afirma: 

 

A probidade administrativa consiste no dever de o funcionário servir à 
administração com honestidade, procedendo no exercício das funções, sem 
aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrente em proveito próprio 
pessoal ou de outrem a quem queria favorecer. 
 

Os recursos públicos devem ser utilizados para garantir o bem estar social da 

comunidade e não para promover o enriquecimento ilícito de terceiros, seja ele o 

gestor ou seus comandados (TUCCI, 1985). 

O Ministério Público também conta com a colaboração de denúncias, inclusive 

anônimas, que são comuns em municípios interioranos para elucidar os casos de 

corrupção de gestores públicos. É aberto um inquérito, há investigações para apurar 

irregularidades e após é manejada a Ação Civil Pública para combater o ato corrupto 

ou improbo denunciado (VERGARA, 2009). 

O funcionário público deve direcionar seus atos no caminho da probidade 

administrativa, ou seja, proceder com honestidade no exercício de suas funções, 

sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito próprio 

(BERNARDO & SANTANNA, 1994). 

A improbidade administrativa viola os princípios da administração pública e 

pode ocorrer como consequência a suspensão dos direitos políticos, a 

indisponibilidade de bens, o ressarcimento ao erário e a perda da função (BRÜNIG, 

1989). 
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3.3. Vantagens e desvantagens da atuação fiscalizatória do Ministério Público 

nas Gestões municipais. 

 

 

Silva (2004) afirma que a função de fiscalização, além de englobar meios de 

fazer valer, na prática, o devido respeito à lei, também engloba o dever de boa 

administração, que, igualmente, fica sob a vigilância do sistema de controle. 

A maior vantagem do papel fiscalizatório é manter sob controle as gestões 

públicas, evitando ou penalizando a prática de atos ilícitos cometidos pela 

Administração Pública. Muitas vezes devido a morosidade da Justiça as 

penalizações demoram a ocorrer o que acaba beneficiando os maus governantes 

que se prevalecem da demora da punição devida para tentar se defender ou arranjar 

meios de se livrar das acusações. Melhor dizendo, a Justiça acaba beneficiando 

seus próprios réus (SANDRONI, 2014).  

Porém há autores como Bernardo & Santanna (1994) em seu livro Perigo do 

Quarto Poder, que relatam que sendo a investigação do Ministério Público despida 

de qualquer fiscalização, pode dar margem a toda espécie de abuso e por isso 

deveria haver um órgão público que controlasse a atuação do Ministério Público 

para evitar desmandos por parte de profissionais irresponsáveis. 

Neste cenário acima descrito este trabalho de pesquisa buscará esclarecer de 

forma mais simples possível o atuar deste órgão de grande importância no cenário 

jurídico junto aos gestores municipais. 

O perfil do novo Estado Democrático de Direito exige do Ministério Público, 

como instituição ministerial, o abandono da sua função tradicional de acusadora 

oficial do Estado, assumindo a postura de garantidora dos direitos fundamentais com 

respeito ao Princípio da Moralidade Administrativa. A tarefa conferida ao Ministério 

Público como garantidor da ordem jurídica, impõe a árdua tarefa de combate a 

corrupção. A promoção do inquérito civil e da ação civil pública garantem o 

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 

coletivos (FREITAS, 2004). 

O inquérito civil é utilizado para investigar e combater os atos de ocorrência 

do alto de improbidade administrativa, e da respectiva autoria. Já a Ação Civil 

Pública é importante instrumento repressivo para defesa judicial dos direitos 

fundamentais (GONÇALVES, 2003). 
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Muito antes de 1990 já se vinha cogitando de conferir ao Ministério Público o 

poder de homologar acordos extrajudiciais. Segundo a Consolidação das Leis do 

Trabalho, art. 477, § 3º, com a redação procedente da Lei n. 5.562/1968, e depois 

pela Lei n. 5.584/1970, nas questões trabalhistas, a proposição, ocorria há décadas, 

pois a rescisão do contrato de trabalho já podia ser assistida e homologada pelo 

Ministério Público, onde não houvesse órgãos próprios. 

O conhecido doutrinador Tucci (1985) chegou a sustentar que seria 

inconstitucional o Ministério Público referendar acordos extrajudiciais, porque o 

poder de homologar seria ato de jurisdição, que a Constituição tornaria privativa dos 

membros do Poder Judiciário. 

De acordo com Lopes da Costa (1961) a verdade é que apenas a jurisdição 

contenciosa é afeta do Poder Judiciário; a chamada jurisdição voluntária, também 

conhecida como a administração pública de interesses privados, essa atividade, 

porque não é propriamente jurisdicional, não é privativa do Poder Judiciário, como 

se vê na celebração de atos notariais ou registrais e outras hipóteses. 

Convém ressaltar que hoje já existem autores que preocupados com a 

atuação independente do Ministério Público relatam sobre o perigo do Quarto Poder, 

eis que se a atuação do Ministério Público sendo despida de qualquer fiscalização, 

pode acarretar a certos abusos e incoerências. Inclusive sugerem e opinam sobre a 

criação de um órgão público que controlam essa atuação para evitar desmandos por 

parte de profissionais irresponsáveis no órgão ministerial. Pode-se até afirmar que 

embora existam serventuários do Ministério Público que possam praticar condutas 

lesivas isto ainda não contaminou o órgão, pois sua atuação tem sido de grande 

importância para o controle e penalização dos maus gestores (BERNARDO & 

SANTANNA, 1994). 

Como existem atos ímprobos e corruptos dentro dos órgãos municipais, pode 

haver também dentro da esfera estadual e da federal com relação aos Ministérios 

Públicos atuantes. Para isto não ocorrer seria necessário que também houvesse 

fiscalização à atuação dos Ministérios Públicos. Não há como afirmar, nem garantir 

que os Ministérios Públicos são isentos de atos desprovidos de caráter, praticados 

por pessoas desonestas que estando infiltradas nos diversos órgãos públicos se 

utilizam de seu poder e influência para corromper e subordinar indivíduos que 

estejam sob o seu comando hierárquico (FREITAS, 2004). 
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O Brasil já avançou muito no que concerne a devida penalização de gestores 

ímprobos e corruptos; porém ainda temos muita luta pela frente para tentarmos 

amenizar os efeitos nocivos que estes atos maléficos causam à população que 

ainda hoje em pleno século XXI é manobrada, manipulada pela “politicagem”. 

Os servidores públicos por várias vezes são envolvidos em atos corruptos por 

ingenuidade ou até mesmo por uma boa gratificação e confiando em seus gestores 

acabam numa teia impossível de se desvencilhar. É absurdo, mas é a mais pura 

verdade. Os órgãos públicos estão contaminados e para extirpar essa contaminação 

é necessário muita luta e empenho. 

No entanto, temos que acreditar e confiar que o Ministério Público é de 

grande valia no combate a corrupção nos órgãos públicos e atualmente mais ainda, 

eis que além sua função precípua de acusadora oficial do Estado, o Ministério 

Público desempenha o papel de garantidor dos direitos fundamentais, direitos estes, 

constantes em nossa Carta Magna e por isso deve ser respeitados e obedecidos. 

Como já mencionado o inquérito civil investiga e combate os atos ímprobos e 

corruptos e ao se tornar Ação Civil Pública repreende os atos maléficos praticados 

com a devida defesa judicial dos direitos fundamentais. 

Resumindo, mesmo com as possíveis desvantagens que possam existir o 

Ministério Público é um órgão de grande importância para a atuação e controle da 

Administração Pública evitando a prática de atos ímprobos e ilícitos para tornarem 

cada vez melhor os governos eis que a população depende da Administração para 

ter uma melhor qualidade de vida. 
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3.4. Gestão Municipal e Ministério Público - Termo de Ajuste de Conduta (TAC) 

 

 

A gestão pública está relacionada aos interesses da sociedade e os serviços 

públicos colocados à disposição dos cidadãos são gerenciados pelos governantes 

por um determinado período de tempo.  

De acordo com Meirelles (2005), percebe-se que o fim a ser alcançado pela 

Administração Pública será sempre satisfazer as necessidades da coletividade, 

contribuindo assim para a busca do bem estar social e o alcance da cidadania. A 

gestão pública atual vem enfrentando várias transformações no seu contexto, graças 

aos mecanismos de controle que estão sendo aplicados no gerenciamento de suas 

atividades, o que vem possibilitando uma maior responsabilidade, transparência e 

respeito perante a administração da coisa pública. 

A Lei nº 8.429/1992, que disciplina as hipóteses de improbidade 

administrativa e a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101/2000 

muito tem auxiliado os gestores no equilíbrio das contas públicas e tem 

proporcionado melhores instrumentos para controle da gestão dos recursos, sendo 

por meio dessa lei que alguns importantes instrumentos de participação e 

transparência da gestão fiscal foram instituídos legalmente. 

A Lei da Improbidade é uma grande disciplinadora no controle dos atos 

ímprobos, o que dificulta a má gestão pública e faz com que os administradores 

públicos tenham mais cautela em suas gestões, evitando assim problemas futuros 

tanto para eles como para a própria Administração Pública (CAETANO, 2010). 

Assim, o Ministério Público constitui uma das funções essenciais à justiça, 

essencial à função jurisdicional do Estado, a quem incumbe a defesa da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 

possuindo ferramentas administrativas para controlar os atos administrativos 

(FERREIRA, 1996). 

Além da função de denunciar autoridades públicas por crimes praticados no 

exercício de suas funções, o MP tem também competência para realizar o inquérito 

civil, requisitar diligências investigatórias e atuar como autos da ação civil pública, 

tendo em vista reprimir atos de improbidade administrativa, resguardando interesses 

coletivos e difusos. O Ministério Público abrange o Ministério Público Federal, do 
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Trabalho, Militar, do Distrito Federal e dos Territórios. Havendo também os 

Ministérios Públicos dos Estados (GONÇALVES, 2003). 

Nos dias de hoje com as transformações e com o advento da internet os 

mecanismos de controle estão mais eficientes e com isso obrigam os gestores a 

uma maior responsabilidade e transparência no gerenciamento de suas atividades e 

inclusive já existe o Portal da Transparência onde os gestores informam a população 

a respeito de tudo o que acontece com as contas públicas. A consciência referente à 

coisa pública deve ser prioridade no exercício do ato de governar (BRASIL, 2014). 

Neste cenário, surge o TAC (Termo de Ajuste de Conduta) um dos 

mecanismos de controle exercido pelo Ministério Público com o objetivo maior de 

controle e orientação dos procedimentos e atos inerentes a Administração Pública. 

Ele corrige, acerta e propõe condutas corretas dentro da legalidade para o bom 

funcionamento da máquina administrativa (SILVA, 2014). 

Esse termo é um acordo celebrado entre o gestor e o Ministério Público com o 

objetivo de acertar, corrigir, e propor condutas corretas e legais para o bom 

andamento da Administração Pública. O TAC funciona como ato disciplinador e 

orientador e também serve como amparo legal. Segundo preceitua a lei, esse termo 

pode ser pactuado por qualquer órgão público legitimado tais como o Ministério 

Público, a Defensoria Pública, a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, 

as autarquias e as fundações públicas (OLIVO, 2010). 

O termo ou compromisso de ajustamento de conduta é antes de tudo um ato 

administrativo negocial, que consolida uma declaração de vontade do Poder Público 

coincidente com a do particular, o causador do dano, que concorda em adequar sua 

conduta às exigências da lei. Sendo que o causador do dano pode ser executado 

em caso de inadimplemento da obrigação assumida, seja porque não a cumpriu na 

forma prevista, seja porque não observou o prazo pactuado (MORAES, 2008). 

Dessa forma, o compromisso de ajustamento é um instrumento legal 

destinado a detectar o causador do dano, um título executivo extrajudicial de 

obrigação de fazer, no qual o compromitente assume o dever de adequar sua 

conduta às exigências da lei, sob pena de sanções fixadas no próprio termo. 

O compromisso exige o cumprimento das regras legais, fixando prazos a partir 

dos quais poderão ser executadas as cominações ajustadas no termo, o que torna 

mais eficaz a defesa de interesses transindividuais, o que contribui sobremodo para 

a harmonia e paz social. É um instrumento muito utilizado, pois é através deles que 
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expiram no início inúmeras demandas, trazendo grande proveito para a sociedade. 

Geralmente é utilizado na defesa do meio ambiente, do consumidor de processos 

licitatórios do patrimônio cultural e outros interesses. Atualmente o poder executivo 

tem utilizado também em defesa de assuntos relacionados à Saúde Pública 

(MEIRELLES, 2005). 

O TAC (Termo de Ajuste de Conduta) tem contribuído muito para aparar as 

arestas na Administração Pública. Os gestores mal intencionados têm que se ajustar 

ou então fica sujeito a punições e até mesmo a perda/cassação do mandato 

(FREITAS, 2004). 

Com o TAC (Termo de Ajuste de Conduta), compromisso de ajustamento, um 

título executivo extrajudicial, tomado por um dos legitimados públicos para a Ação 

Civil Pública, por meio do qual o gerador de danos a interesses difusos, interesses 

coletivos ou individuais assume o compromisso de ajustar sua conduta às 

exigências da lei, se não o fizer fica sujeito a sanções (BRASIL, 2014).  

O maior objetivo de ajustamento de conduta é prevenir, corrigir e até mesmo 

orientar os órgãos públicos em sua Administração. Os gestores públicos devem 

levar a sério todas as orientações e principalmente os compromissos assumidos no 

TAC sob pena de sansão. O TAC deve conter descrição das obrigações assumidas, 

o prazo, o modo ou maneira que as obrigações devem ser cumpridas, a forma de 

fiscalização da sua observância, os fundamentos de fato e de direito e a previsão de 

multa ou de sansão administrativa, no caso de descumprimento (CAETANO, 2010). 

O Ministério Público toma os compromissos de ajustamento de conduta dentro 

dos autos do inquérito civil. Os entes privados não podem tomar esses 

compromissos apesar de legitimados a propositura da ação civil pública. A natureza 

jurídica do TAC é título executivo extrajudicial, que pode ser cobrado em juízo em 

caso de descumprimento das obrigações nele pactuadas (MORAES, 2008).  

A gestão pública deve ter como meta principal defender os interesses da 

sociedade como um todo ficando os serviços públicos condicionados a servir e 

atender as necessidades dos cidadãos. Esses serviços públicos, como já dito, são 

administrados pelos governantes por um tempo determinado e estes devem 

respeitar sempre os princípios norteadores da Administração Pública que são 

(MEIRELLES, 2005): 

- Princípio da Legalidade; 

- Princípio da Impessoalidade;  
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- Princípio da Moralidade; 

- Princípio da Publicidade; 

- Princípio da Eficiência. 

O Ministério Público tem sido de grande valia no que diz respeito ao controle 

e punição de irregularidades cometidas por gestores inescrupulosos. A atuação do 

Ministério Público tem aumentado cada vez mais visando moralizar e direcionar os 

atos dos gestores municipais e até mesmo a própria Administração Pública nos 

caminhos legais (SANDRONI, 2014). 

É um atuar consciente e responsável em que os gestores irresponsáveis são 

obrigados a se enquadrar sob pena de serem punidos. Pode-se observar que 

inclusive em nosso estado há várias notícias referentes a cassação de mandato de 

gestores devido ao exercício irregular em suas atuações que em épocas passadas 

era solucionado de forma obscura e desrespeitosa. 

Exercendo o controle judicial, o Poder Judiciário pode anular os atos ilegais 

praticados pela Administração, sempre que levados à sua apreciação pelos meios 

processuais cabíveis, sendo que a única restrição é referente ao objeto do 

julgamento que se restringe apenas ao exame da legalidade ou da legitimidade ao 

patrimônio público, não pode assim adentrar no mérito de conveniência e 

oportunidade para a edição do ato pela Administração, senão estaria violando o 

princípio da independência dos poderes (OLIVO, 2010). 

É como nos instrui o doutrinador Meirelles (2005, p.21):  

A legalidade do ato administrativo é a condição primeira para sua validade e 
eficácia. Nos Estados de Direito, como o nosso, não há lugar para o arbítrio, 
a prepotência, o abuso de poder. A Administração Pública está tão sujeita 
ao império da lei como qualquer particular, porque o Direito é a medida-
padrão pela qual se aferem os poderes do Estado e os direitos do cidadão. 
 
 

O TAC é uma oportunidade que o gestor tem para colocar sua Administração 

no caminho certo, corrigindo os erros e desvios, mantendo assim a máquina 

administrativa no trilho. Os serventuários do Ministério Público, apesar de criticados, 

são treinados e disponibilizam seus serviços para o bom andamento da 

Administração Pública dentro dos ditames da lei. São competentes e eficientes no 

seu atuar e tem uma percepção apurada ao se defrontarem com gestores 

inescrupulosos que tentam burlar a lei. Apesar de punitivo é um papel fiscalizatório 

eficaz, eficiente e imprescindível nos dias atuais em que a corrupção tenta virar 

regra e impor sua ilegalidade (GONÇALVES, 2003). 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 
Para esta pesquisa foram utilizados métodos, quanto ao objeto e aos 

procedimentos técnicos, baseados em pesquisa bibliográfica, objetivando o 

conhecimento mais detalhado do tema segundo autores renomados e atuantes na 

área da qual este estudo será elaborado.  

Tomando como base Vergara (2009), a pesquisa bibliográfica é aquela que 

utiliza material escrito, gravado, mecânica ou eletronicamente. São consideradas 

fontes bibliográficas os livros, as publicações periódicas, fitas gravadas de áudio e 

vídeo, páginas de web, sites, relatórios de simpósios/ seminários, anais de 

congressos etc.  

Foi utilizada também a pesquisa de campo no ente governamental, objeto de 

análise para subsiar as informações descritas e analisadas. De acordo com Vergara 

(2009), pesquisa de campo é investigação empírica realizada no local onde ocorre 

ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-los. Pode incluir 

entrevistas, aplicação de questionários, testes e observação participante ou não. Na 

pesquisa em questão foram aplicados questionário ao público-alvo. 

Quanto aos objetivos foi realizada pesquisa exploratória que visa, sobretudo 

quando é bibliográfica, proporcionar maiores informações sobre determinado 

assunto, facilitar a delimitação de um tema de trabalho, definir objetivos ou formular 

as hipóteses de uma pesquisa ou descobrir novo tipo de enfoque para o trabalho a 

ser realizado (GIL, 2007). 

Quanto à forma de abordagem foi realizada pesquisa qualitativa, que segundo 

Gil (2007) envolve a coleta e análise sistemática de materiais narrativos mais 

subjetivos; trabalha com realidades não quantificáveis, não utilizando instrumentos 

formais e estruturados, podendo ser roteiros e perguntas abertas na coleta de 

informações; é globalizante, procurando captar a situação ou fenômeno em toda a 

sua extensão. 

Quanto aos procedimentos metodológicos, foi empregada a análise 

documental correlacionada à observação participante, porquanto se alcança que são 

estratégias que se completam no que diz respeito ao objeto de pesquisa escolhido. 

A análise documental estabelece uma técnica de valor na pesquisa qualitativa. 

 



24 

 

Para delinear o trabalho foram elaborados dois questionários com questões 

abertas cujo objetivo principal seria fazer uma comparação entre as respostas 

obtidas nos dois órgãos que são as duas vertentes deste trabalho. 

O público-alvo escolhido foram os advogados funcionários da Prefeitura 

Municipal de Cambuci/ RJ e membros do Ministério Público do município de 

Cambuci-RJ. Foram escolhidos aleatoriamente de acordo com sua disponibilidade 

em responder ao questionário. 

Quanto ao ambiente de estudos, foram aplicados os questionários (Anexo I e 

II deste relatório) nos seguintes lugares e da seguinte forma: Anexo I através de 

visita ao fórum localizado na cidade de Cambuci/RJ - questionário direcionado ao 

Ministério Público e Anexo II por meio de visita à Prefeitura Municipal de Cambuci 

para aplicação do questionário aos funcionários da Prefeitura. 

Assim sendo, esse trabalho tem como escopo primordial avaliar o papel do 

Ministério Público nas gestões municipais e verificar a importância do mesmo em 

seu desempenho fiscalizatório junto as administrações municipais, em especial no 

Município de Cambuci/ RJ.  
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5. RESULTADOS  

 

 
Nesta sessão são apresentados os resultados obtidos por meio dos dados 

coletados a partir da aplicação dos questionários e da avaliação das respostas que 

foram atribuídas pelos participantes durante a pesquisa. O questionário do anexo I 

(aplicado ao Ministério Público) contém 10 (dez) questões abertas e no questionário 

do Anexo II (aplicado aos funcionários da Prefeitura Municipal de Cambuci/RJ) foram 

propostas 8 (oito) questões abertas, o que possibilitou a análise do papel do 

Ministério Público nas gestões municipais e a sua importância em seu desempenho 

fiscalizatório junto aos gestores municipais, principalmente deste município. 

Na primeira pergunta do questionário foram indagados sobre se existem 

mecanismos de controle de gestão pública e quais seriam. Os funcionários A e B 

citam como fiscalizadores do município o Controle Interno e o Controle Externo, 

esse realizado pelo Tribunal de Contas da União e pelo Ministério Público. O 

colaborador A cita ainda a Procuradoria Geral do Município como igualmente agente 

fiscalizador, com a ressalva de que esse cargo é político por “conta de sua 

remuneração e forma de ingresso não serem adequados aos das Procuradorias do 

Estado e da República”, insinuando que por esse motivo a fiscalização dessa 

pessoa apadrinhada possa não ser tão efetiva. O funcionário B acrescenta como o 

Ministério do Trabalho como mais um mecanismo de controle.  

Ainda na pergunta 1, o funcionário C cita o já mencionado Tribunal de Contas 

da União e acrescenta as leis que são fiscalizadoras, como: Lei Orgânica Municipal, 

Lei Orçamentária Anual e Lei de Responsabilidade Fiscal. O colaborador D registra 

a obrigatoriedade da licitação para as instituições públicas como “mecanismo de 

controle e transparência”. 

Com relação a pergunta 2: Você concorda com a atuação do Ministério 

Público nas Administrações Públicas? Três dos cooperados da pesquisa disseram 

que sim, citando o Inquérito Civil como “fiscalizadores dos atos duvidosos da 

Administração Pública”. Já o cooperador D concorda em parte, discordando quando, 

segundo ele, o MP ultrapassa sua função e tenta impor sua própria política. 

A terceira questão veio abordar o assunto da improbidade, tão abordado nas 

mídias ultimamente, questionando se a mesma pode ser controlada pela fiscalização 

mais rigorosa dos gestores. O colaborador A disse que isso depende cada gestor, já 
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o B concorda, mas acha que a “morosidade prejudica o andamento processual”. Os 

demais concordam sem ressalvas. 

Quanto à questão 4: O Ministério Público contribui para a redução da 

corrupção nas gestões municipais? Três dos participantes concordam que sim. 

Contrariamente, o colaborador D foi em categórico em responder “não”.  

Em se tratando da pergunta 5: Quais as vantagens e desvantagens que você 

acha que existem na atuação fiscalizatória do Ministério Público? O parceiro A da 

pesquisa cita como vantagem a forma de fiscalização que fornece maior respaldo 

para a fiscalização interna dos gestores e como desvantagem relata sobre a 

desorganização, onde o mesmo assunto é questionado inúmeras vezes, o que traz 

lentidão ao processo. O cooperador B registra que são inúmeras as vantagens, mas 

marca como maior delas o amparo de todos. E como desvantagem menciona a 

morosidade e a denúncia anônima infundada.  

Na mesma questão o colaborador C registra como vantagem sua função 

fiscalizadora na forma de auditorias e inspeções nas unidades. Como desvantagem 

relata o desempenho imparcial da atividade fiscalizadora. O funcionário D enumera 

como vantagem a função de apontar as falhas ou omissões e como desvantagem 

considera a atuação muito técnica e baseada em princípios teóricos, quando, 

segundo ele, a política pública ocorre no campo prático.  

A questão 6 é sobre o Termo de Ajuste de Conduta (TAC), principalmente se 

o mesmo tem produzido resultados positivos/satisfatórios. Todos os participantes da 

pesquisa responderam que sim, portanto o cooperador B acredita que a sentença 

judicial via processo ainda é o melhor caminho para a Administração Pública. 

A pergunta 7 quis saber se o funcionário considera o Termo de Ajuste de 

Conduta a solução para a correção dos erros da Administração Pública.  Os 

funcionários C e D concordam que sim. A participante A diz que “ajuda 

imensamente, mas não é a única solução”. O cooperador B diz que não considera 

como solução e sim como acordo.  

Observa-se de acordo com alguns pontos do questionário, sobretudo com 

relação ao TAC (Termo de Ajuste de Conduta) que em parte alguns funcionários 

sabiam responder, outros não; lembrando ainda que foram dadas respostas distintas 

umas das outras. 

Para finalizar, a pesquisa quis saber se existem TACs em vigor no Município 

de Cambuci/RJ. Todos responderam que sim e que estão sendo respeitados. 
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6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Ao realizar a pesquisa de campo, percebeu-se que não seria possível fazer a 

comparação de respostas, pois não foi logrado êxito na realização do questionário 

referente ao Ministério Público (MP). Essa resposta negativa do MP pode ter 

acontecido pela falta de conhecimento do tema abordado ou até mesmo receio de 

comprometimento, o que é admissível entre funcionários do Poder Público. No 

Ministério Público um funcionário disse ser estagiário, outro disse ser apenas 

secretário, e um terceiro disse não saber responder os questionamentos. 

Depois de algumas tentativas foi possível falar com o Promotor, que embora 

muito atarefado, atendeu com cortesia, todavia apenas informou que para obtenção 

das respostas necessárias, o Promotor de outro município deveria ser procurado, da 

cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, pois essa área era de atuação dele. Embora 

tenha havido tentativa de marcar uma audiência com o Promotor de Santo Antônio 

de Pádua, a mesma não aconteceu por ele ser uma pessoa muito ocupada e com 

isso ninguém do MP foi realmente entrevistado com validade para essa pesquisa. 

Já na Prefeitura de Cambuci foi alcançado melhor resultado, onde foram 

entrevistadas 04 (quatro) pessoas ligadas ao Poder Público. Contudo, a despeito de 

respondidos os questionários, eles não foram suficientes para elucidar os 

questionamentos. Apesar do esforço, algumas respostas não foram suficientes para 

formar o convencimento. Devido talvez ao fato dos funcionários não estarem 

preparados ou desconhecerem o assunto, ou até mesmo por receio pelo 

envolvimento político que estão inseridos. 

Contudo, é essencial para o próprio fortalecimento da administração pública 

uma maior participação da sociedade civil na gestão e fiscalização da coisa pública, 

com atuação independente e eficaz do Ministério Público. Por meio da participação 

social não mais estará tão possível a intervenção de agentes públicos ímprobos e se 

tornará mais habilitada para desenvolver resultados mais próximos das verdadeiras 

necessidades da sociedade. 

O Município de Cambuci tem conhecimento da função e da responsabilidade 

que o Ministério Público tem sobre ele, tem conhecimento das leis e das 

penalidades; a maioria tem conhecimento do TAC (Termo de Ajuste de Conduta) e 
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da sua importância, entretanto é restrito por causa da descontinuidade da 

Administração Pública e por omissão de opinião pessoal. 

Quanto ao órgão Ministério Público, não se pôde constatar através do 

questionário a sua real atuação no Município de Cambuci pois não foram obtidas as 

respostas para os questionamentos. Inicialmente por não haver um responsável que 

pudesse responder ao questionário e em um segundo momento, quando o promotor 

foi encontrado, este informou que a responsabilidade nesta área seria de outro 

município. 

Importa registrar que as respostas dadas ao questionário são divergentes e 

alusivas, talvez com receio de um envolvimento que possa de alguma forma 

prejudicar alguém. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Junto ao entendimento do conceito de Estado Democrático de Direito se 

localiza o princípio determinado na Constituição Federal que confirma que todo 

poder provém do povo e será usado somente para o seu bem. Perante o comando 

do princípio democrático que assevera o exercício do poder pelo povo e para o 

povo, imprescindível se torna o estabelecimento de elementos de domínio da 

atividade estatal. 

Nessa linha de pensamento a presente monografia procurou abordar o papel 

fiscalizatório do Ministério Público na gestão municipal em Cambuci/RJ, analisando 

inicialmente a fiscalização e sua origem, para, a partir daí, estudar as formas de 

atuação do MP nas gestões municipais, assim como vantagens e desvantagens 

dessa fiscalização e por fim dissertar sobre o Termo de Ajuste de Conduta.  

Foi constatado pela legislação vigente em toda a história do Brasil que a 

performance do Ministério Público vem se expandindo cada vez mais, tendo como 

foco as reivindicações realizadas em cada seguimento da sociedade.  

O Termo de Ajustamento de Conduta é um acordo extrajudicial de 

extraordinária importância no ordenamento jurídico brasileiro, criado para que o 

investigado possa adaptar seu procedimento as normas legais, acelerando a 

solução de desordens, onde as partes envolvidas têm seus méritos acatados de 

forma mais dinâmica, com a grande vantagem de aliviar o Judiciário, evitando a 

Ação de Conhecimento. 

Observa-se pelas respostas ao questionário que alguns funcionários se 

confundem, se contradizem. De acordo com as respostas dadas foram identificados 

alguns pontos importantes: 

 Alguns funcionários são despreparados ou sem conhecimento sobre o 

assunto; 

 Funcionários despreparados não atendem corretamente os requisitos 

da lei, o que causa prejuízo a Administração Pública, podendo haver 

descumprimento de acordos firmados, entre outros; 

 Há uma descontinuidade na Administração Pública. Troca o governo, 

troca toda a forma de governar, não continuando, por exemplo, a dar 

prosseguimento a planos e projetos importantes de gestões anteriores. 
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 Questões políticas muitas vezes interferem na atuação pública; 

 Observa-se um não comprometimento por parte dos funcionários. 

Alguns sabem responder, mas preferem não falar, não se expor; 

 Surpreende a atuação do Ministério Público nos municípios pequenos, 

quando a responsabilidade sobre algumas áreas de atuação é 

transferida para outro município. 

 

No entanto, pode-se concluir que depois de todas as perguntas feitas e tudo 

que foi exposto sobre o assunto, pode-se afirmar que de acordo com o questionário, 

os funcionários da Prefeitura de Cambuci/RJ reconhecem a importância do 

Ministério Público e que este é indispensável na fiscalização dos municípios e 

também na aplicação das leis quando se fizer necessário. 
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ANEXO I 

(QUESTIONÁRIO APLICADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO) 

 

Prezado Sr.(a), 

 
Meu nome é Nivea Marcia da Silva Ferreira, sou do 7º período do curso de 

graduação em Administração Pública da UFF (Universidade Federal Fluminense). Estou 

desenvolvendo o Trabalho Final de Curso sobre o tema: O papel fiscalizatório do Ministério 

Público na gestão municipal no Município de Cambuci/ RJ. 

Este questionário tem como objetivo analisar o papel do Ministério Público nas 

gestões municipais e verificar a importância do Ministério Público em seu desempenho 

fiscalizatório junto aos gestores municipais, em especial no Município de Cambuci/ RJ. 

Desde já, agradeço a vossa colaboração e ressalto a importância de vossa 

participação. 

 

1) Há mecanismos de controle da gestão pública? Cite alguns deles. 

 

2) Quais são as principais funções do Ministério Público em relação à Administração Pública? 

 
3) Em sua opinião, que papel desempenha o Ministério Público perante a gestão municipal? 

 

4) O Ministério Público desempenha bem o seu papel fiscalizador e de controle? Qual a 

importância do Ministério Público em seu desempenho fiscalizatório junto aos gestores 

municipais? 

 
5) O Ministério Público tem papel educativo junto à gestão Municipal? 

 

6) O Ministério Público contribui para a redução da corrupção nas gestões municipais? 

 

7)  Quais as vantagens e desvantagens que você acha que existem na atuação fiscalizatória 

do Ministério Público? 

 

8) O Termo de Ajuste de Conduta (TAC) é um acordo celebrado entre o gestor e o 

Ministério Público para o bom andamento da Administração Pública. Tem produzido 

resultados positivos/ satisfatórios? 

 

9) Você considera o Termo de Ajuste de Conduta a solução para a correção dos erros da 

Administração Pública? 
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10) Existe algum TAC (Termo de Ajuste de Conduta) em vigor no Município de Cambuci? 

Ele está sendo respeitado? 
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ANEXO II 

(QUESTIONÁRIO APLICADO AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAMBUCI) 

 

 

Prezado Sr.(a), 

 
Meu nome é Nivea Marcia da Silva Ferreira, sou do 7º período do curso de 

graduação em Administração Pública da UFF (Universidade Federal Fluminense). Estou 

desenvolvendo o Trabalho Final de Curso sobre o tema: O papel fiscalizatório do Ministério 

Público na gestão municipal no Município de Cambuci/ RJ. 

Este questionário tem como objetivo analisar o papel do Ministério Público nas 

gestões municipais e verificar a importância do Ministério Público em seu desempenho 

fiscalizatório junto aos gestores municipais, em especial no Município de Cambuci/ RJ. 

Desde já, agradeço a vossa colaboração e ressalto a importância de vossa 

participação. 

 

1) Há mecanismos de controle da gestão pública? Cite alguns deles. 

 

2) Você concorda com a atuação do Ministério Público nas Administrações Públicas? 

 
3) A improbidade tem sido assunto imensamente abordado por todas as mídias. Você acha 

que pode ser controlada pela fiscalização mais rigorosa dos atos dos gestores? 

 
4) O Ministério Público contribui para a redução da corrupção nas gestões municipais? 

 

5) Quais as vantagens e desvantagens que você acha que existem na atuação fiscalizatória 

do Ministério Público? 

 

6) O Termo de Ajuste de Conduta (TAC) é um acordo celebrado entre o gestor e o 

Ministério Público para o bom andamento da Administração Pública. Tem produzido 

resultados positivos/ satisfatórios? 

 

7) Você considera o Termo de Ajuste de Conduta a solução para a correção dos erros da 

Administração Pública? 

 

8) Existe algum TAC (Termo de Ajuste de Conduta) em vigor no Município de Cambuci? Ele 

está sendo respeitado? 


