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Excelentíssima Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge, 

DD. Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 

 

  

 

Tenho a honra de apresentar a Vossa Excelência, nos termos do art. 147 do Regimento Interno 

do Conselho Nacional do Ministério Público, Proposta de alteração de Resolução, mediante a inclusão 

dos §§5º e 6º no art. 1º da Resolução CNMP nº 73, de 15 de junho 2011, com o propósito de disciplinar a 

possibilidade de o membro do Ministério Público, para os fins de exercer o magistério, ser titular de EIRELI 

– Empresa Individual de Responsabilidade Limitada ou de Sociedade Limitada constituída por uma única 

pessoa, desde que não seja o administrador das referidas sociedades empresárias. 

Outrossim, encaminho, por anexo, a justificação e o texto sugestivo da Proposta de Resolução. 

 

  Brasília/DF, 11 de junho de 2019. 

 

 

 

VALTER SHUENQUENER DE ARAÚJO 

Conselheiro 
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JUSTIFICAÇÃO 

 

 

Em conformidade com o art. 128, § 5º, inciso II, alíneas ‘a’ a ‘f’ da Constituição da República, 

as vedações dirigidas aos membros do Ministério Público, são as seguintes: receber, a qualquer título e sob 

qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais; exercer a advocacia; participar de 

sociedade comercial, na forma da lei; exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função 

pública, salvo uma de magistério; exercer atividade político-partidária; receber, a qualquer título ou 

pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as 

exceções previstas em lei. 

Na mesma linha, a Lei Complementar nº 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da 

União) disciplina as vedações impostas aos membros ministeriais, in verbis: 

 
Art. 237. É vedado ao membro do Ministério Público da União: 
I - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto; honorários, percentagens ou custas 
processuais; 
II - exercer a advocacia; 
III - exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como cotista ou 
acionista; 
IV - exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de 
magistério; 
V - exercer atividade político-partidária, ressalvada a filiação e o direito de afastar-se 
para exercer cargo eletivo ou a ele concorrer. 

 

A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei nº 8.625/93) também enumera as vedações 

dos agentes ministeriais, nos seguintes termos: 

 
Art. 44. Aos membros do Ministério Público se aplicam as seguintes vedações: 
I - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas 
processuais; 
II - exercer advocacia; 
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III - exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como cotista ou 
acionista; 
IV - exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de 
Magistério; 
V - exercer atividade político-partidária, ressalvada a filiação e as exceções previstas em 
lei. 

 

As vedações enumeradas na Constituição da República e nos diplomas orgânicos do Ministério 

Público da União e do Ministério Público Nacional são as mesmas. E, no que se refere à vedação de 

exercício do comércio e de participação em atividade comercial, permite-se, expressamente, que os 

membros do Ministério Público sejam cotistas ou acionistas de sociedades. Estamos, é preciso destacar, 

diante de uma autorização normativa que não é limitada pela quantidade de cotas ou de ações de propriedade 

do membro do MP, e que nem mesmo é ressalvada, se houver exclusividade da titularidade no âmbito de 

uma pessoa jurídica. 

Desse modo, membros do MP podem, inclusive para os fins de exercício do magistério, ser 

titulares de ações ou cotas em Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada (EIRELIS). Nesse 

ponto, convém esclarecer que, nos termos do art. 980-A do Código Civil: 

“A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa 
titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 
100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no País.” 

Adiante, o §6º do aludido dispositivo dispõe que à empresa individual de responsabilidade 

limitada aplicam-se, no que couber, as regras previstas para as sociedades limitadas. 

A sociedade limitada, a seu turno, de acordo com o que estabelece o art. 1.052 do Código Civil, 

é aquela em que a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 

solidariamente pela integralização do capital. 

O recentíssimo parágrafo único introduzido ao citado dispositivo, pela Medida Provisória nº 

881/2019, inova e estabelece que a sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas: 

“Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor 
de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 
Parágrafo único. A sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas, 
hipótese em que se aplicarão ao documento de constituição do sócio único, no que couber, 
as disposições sobre o contrato social. (Incluído pela Medida Provisória nº 881, de 2019)” 
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Dessa forma, a partir da introdução parágrafo único ao art. 1.052 do Código Civil, surgiu no 

mundo jurídico/empresarial, também, a figura da sociedade limitada constituída por uma única pessoa. 

No que diz respeito às espécies empresariais EIRELI e sociedade limitada, anteriormente ao 

advento da Medida Provisória nº 881/2019, a diferença entre as duas consistia, em breves linhas, nos 

seguintes aspectos: i) a primeira era constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social 

e o capital social não poderia ser inferior a 100 (cem) vezes o maior salário mínimo vigente no País, ii) a 

sociedade limitada exigia a pluralidade de sócios e não havia limite máximo ou mínimo para o valor do 

capital social. 

Com o advento da citada medida provisória e a consequente introdução do parágrafo único ao 

art. 1.052 do Código Civil, que dispôs acerca da possibilidade de a sociedade limitada ser constituída por 

um único sócio, a diferença entre as duas espécies empresárias passou a restringir-se ao valor do capital 

social, nos termos acima dispostos. 

Nesse rumo, na medida em que as vedações contidas no ordenamento jurídico e dirigidas aos 

membros do MP quanto ao exercício do comércio e à participação em sociedade comercial visam a impedir, 

apenas, a administração do empreendimento, os membros do MP podem ser proprietários de cotas ou ações 

de EIRELI ou de sociedade limitada constituída por uma única pessoa, desde que o agente público não seja 

o administrador da empresa. E cumpre destacar que tal propriedade de ações ou cotas pode ser necessária 

ou oportuna para o exercício do magistério pelo membro. 

Registre-se, assim, que é questão pacífica a possibilidade de sociedade limitada ser 

administrada por pessoa que não seja sócia da sociedade, a teor do art. 1.061 do Código Civil, o que, 

obrigatoriamente, leva à conclusão de que a sociedade simples constituída por uma única pessoa e a EIRELI 

também podem ser administradas por terceiros que não sejam seus respectivos titulares. No primeiro caso, 

por decorrência direta do citado art. 1.061 e, no caso da EIRELI, pela aplicação subsidiária das regras das 

sociedades limitadas (art. 1.052, §6º, do CC). 

Eventual vedação à titularização de sociedade limitada constituída por uma única pessoa ou de 

EIRELI aos membros do Ministério Público seria uma forma de criar distinção não prevista em lei e de 

restringir o direito fundamental de propriedade sem qualquer fundamento constitucional. 
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Assim, com o escopo de conferir segurança jurídica, clareza e previsibilidade ao regime dos 

membros do Ministério Público, e na medida em que inexiste vedação legal ou constitucional, cumpre 

reconhecer que esses agentes públicos podem titularizar cotas ou ações de sociedades limitadas constituídas 

por uma única pessoa e de EIRELIs, especialmente quando essa titularidade se mostrar oportuna para o 

exercício do magistério. 

Deste modo, entendo que a minuta elaborada se reveste de importância para o delineamento do 

regime jurídico do Ministério Público, razão pela qual submeto a presente proposta de alteração de 

Resolução ao egrégio Plenário. 

 

Brasília/DF, 11 de junho de 2019. 

 

VALTER SHUENQUENER DE ARAÚJO 

Conselheiro 
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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE RESOLUÇÃO nº __, de ___de_________de 2019. 

Disciplina a possibilidade de o membro do Ministério Público, 
para os fins de exercer o magistério, ser titular de EIRELI – 
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada ou de 
Sociedade Limitada constituída por uma única pessoa, desde que 
não seja o administrador das referidas sociedades empresárias. 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das atribuições 

conferidas pelo artigo 130-A, § 2º, inciso I, da Constituição Federal e pelos artigos 147 e seguintes de seu 

Regimento Interno, em conformidade com a decisão Plenária tomada na Xª Sessão Ordinária, realizada em 

xx de xxx de 2019. 

CONSIDERANDO as vedações estabelecidas em relação aos membros do Ministério Público 

da União e dos Estados na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Ministério Público da União (Lei 

Complementar nº 75/1993) e na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei nº 8.625/1993); 

CONSIDERANDO que o rol das vedações estabelecidas não inclui a possibilidade de o 

membro do Ministério Público ser titular de sociedade simples constituída por uma única pessoa ou de 

EIRELI – Empresa Individual de Responsabilidade Limitada; 

CONSIDERANDO que as vedações contidas na Lei Complementar nº 75/1993 e na Lei nº 

8.625/1993, no que se relaciona ao exercício do comércio e à participação em sociedade comercial, visam 

a impedir o exercício da administração do empreendimento; 

CONSIDERANDO que é questão pacífica a possibilidade de sociedade limitada ser 

administrada por pessoa que não seja sócia da sociedade, a teor do art. 1.061 do Código Civil; 

CONSIDERANDO que é forçoso concluir que a sociedade constituída por uma única pessoa 

e a EIRELI também podem ser administradas por terceiros que não sejam seus respectivos titulares; 

CONSIDERANDO que o membro do Ministério Público pode exercer o magistério 

diretamente ou por intermédio de pessoa jurídica da qual não seja administrador; 
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CONSIDERANDO a necessidade de se conferir previsibilidade ao regime jurídico do 

Ministério Público, RESOLVE modificar a Resolução CNMP nº 73, de 15 de junho 2011, para 

acrescentar os §§5º e 6º no seu art. 1º, nos seguintes termos: 

Art. 1º 

(...) 

§5º Os membros do Ministério Público da União e dos Estados estão autorizados a 

exercer o magistério como pessoa física ou por intermédio de pessoa jurídica. 

§6º Para os fins do exercício do magistério por intermédio de pessoa jurídica, os 

membros do Ministério Público podem ser titulares de cotas ou ações de sociedades 

limitadas, inclusive quando constituídas por uma única pessoa, e de Empresas 

Individuais de Responsabilidade Limitada (EIRELIS), desde que não exerçam a 

administração das respectivas sociedades. 

 

Brasília, __, de ___________ de 2019. 

 

 

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 
Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 

 


