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REGIMENTO INTERNO 

TÍTULO I 

DA COMPOSIÇÃO, COMPETÊNCIA E ATRIBUIÇÕES 

DO CONSELHO SUPERIOR 

 
CAPÍTULO I 

DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR 

Art. 1° O Conselho Superior é órgão da Administração Superior e de execução do 

Ministério Público. 

Art. 2° Compõem o Conselho: 

I - o Procurador-Geral de Justiça; 

II - o Corregedor-Geral do Ministério Público; e 

III - um sexto dos Procuradores de Justiça. 

Parágrafo único. O Procurador-Geral de Justiça e o Corregedor-Geral do Ministério 

Público integrarão o Conselho como membros natos e os Procuradores de Justiça como efetivos, eleitos 

na forma da Lei Orgânica Estadual. 

Art. 3º O Conselho Superior contará com os seguintes órgãos: 

I - Presidência; e 

II - Secretaria e órgãos auxiliares. 

CAPÍTULO II 

DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO SUPERIOR 

 
 

Art. 4º São da competência do Conselho Superior do Ministério Público, além de outras 

previstas na Lei Orgânica Estadual, em outros diplomas legais ou em ato normativo do Ministério 

Público: 

I - elaborar as listas sêxtuplas a que se referem os arts. 94, caput, e 104, parágrafo 

único, inciso II, da Constituição Federal, observados os requisitos dispostos na Lei Orgânica Estadual; 

II - indicar ao Procurador-Geral de Justiça, em lista tríplice, e em sessão pública e 

votação nominal, aberta e fundamentada, os candidatos à promoção por merecimento; (Inciso alterado 

pela Resolução nº 008/2019/MP/CSMP, de 30.10.2019) 

III - indicar o nome do membro do Ministério Público mais antigo, na entrância ou 

categoria, para fins de remoção ou promoção por antiguidade; 

IV - recusar, no caso de remoção ou promoção voluntária pelo critério de antiguidade, o 

candidato mais antigo, em votação nominal aberta e por decisão fundamentada de dois terços de seus 

integrantes, assegurada ampla defesa, conforme procedimento próprio previsto neste Regimento Interno; 

V - indicar ao Procurador-Geral de Justiça Promotores de Justiça de terceira entrância, 

para, substituição de Procurador de Justiça, e propor a sua desconvocação por interesse institucional ou 

quando cessados os motivos da convocação e deliberar sobre a convocação ad referendum do  

Conselho Superior, feita pelo Procurador-Geral de Justiça, nos termos da Lei Orgânica Estadual; 
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VI - aprovar os pedidos de remoção por permuta entre membros do Ministério Público, 

na forma prevista na Constituição Federal; 

VII - decidir sobre o vitaliciamento de membros do Ministério Público em estágio 

probatório; 

VIII - determinar a remoção compulsória de membro do Ministério Público, nos termos da 

Lei Orgânica Estadual; 

IX - aprovar o Quadro Geral de Antiguidade do Ministério Público e decidir, até 15 de 

dezembro de cada ano, as reclamações formuladas a esse respeito; 

X - sugerir ao Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor-Geral do Ministério Público a 

edição de recomendações, sem caráter vinculativo, aos órgãos do Ministério Público, para o 

desempenho de suas funções e a adoção de medidas convenientes ao aprimoramento dos serviços; 

XI - autorizar o afastamento de membro do Ministério Público para frequentar curso ou 

seminário de aperfeiçoamento e estudo, no País ou no exterior, nos termos da Lei Orgânica Estadual; 

XII- fixar, mediante resolução, os critérios objetivos de produtividade e presteza no 

exercício das atribuições, bem como a valoração objetiva desses critérios, da frequência e 

aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento, e outros, para a aferição do 

merecimento do membro do Ministério Público para fins de promoção; (Inciso alterado pela Resolução nº 

008/2019/MP/CSMP, de 30.10.2019) 

XIII - solicitar ao Corregedor-Geral do Ministério Público informações sobre a conduta e a 

atuação funcional dos Procuradores de Justiça e Promotores de Justiça, resguardado, quando for o 

caso, o sigilo legal; 

XIV - propor ao Corregedor-Geral do Ministério Público a instauração do devido processo 

legal disciplinar contra membro do Ministério Público; 

XV - propor ao Procurador-Geral de Justiça a responsabilização penal do membro do 

Ministério Público a quem for atribuída a prática de crime; 

XVI - recomendar ao Corregedor-Geral do Ministério Público a realização de inspeção 

nas Procuradorias de Justiça e de inspeção ou correição nas Promotorias de Justiça; 

XVII - conhecer dos relatórios de inspeção ou correição realizadas pela Corregedoria- 

Geral do Ministério Público, recomendando, quando for o caso, as providências que devam ser tomadas; 

XVIII - opinar sobre o afastamento da carreira de membro do Ministério Público que 

tenha exercido a opção de que trata o art. 29, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

da Constituição Federal de 1988, para exercer cargo, emprego ou função de nível equivalente ou maior 

na administração direta ou indireta; 

XIX - opinar sobre o ato do Procurador-Geral de Justiça que designar membro do 

Ministério Público para exercer as funções processuais afetas a outro órgão de execução; 

XX - opinar sobre pedido de reversão e reintegração de membro do Ministério Público; 

XXI - indicar, para aproveitamento, membro do Ministério Público em disponibilidade; 

XXII - editar súmulas, provimentos, resoluções e outros atos de caráter normativo em 

matéria de suas atribuições; 

XXIII - sugerir, por iniciativa de qualquer de seus membros efetivos, ao Procurador-Geral 

de Justiça e ao Corregedor-Geral do Ministério Público providências ou medidas relativas ao 
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aperfeiçoamento e aos interesses institucionais, bem como para melhorar a eficiência e a eficácia na 

defesa, pelo Ministério Público, dos interesses sociais e individuais indisponíveis ou homogêneos; 

XXIV - eleger, dentre seus membros efetivos, o seu Secretário, o 1º e 2º Subsecretários, 

que servirão durante o mandato do Conselho Superior; 

XXV - eleger Procuradores de Justiça e Promotores de Justiça para integrarem a 

Comissão de Concurso de ingresso na carreira, nos termos da Lei Orgânica Estadual; 

XXVI - definir, mediante ato normativo, para os fins previstos na Lei Orgânica Estadual, 

as comarcas que apresentem particular dificuldade para o exercício das funções institucionais; e 

XXVII - indicar ao Procurador-Geral de Justiça que, na hipótese de não confirmação de 

arquivamento de inquérito civil, procedimento preparatório e provimento de recurso de revisão, designe 

outro membro do Ministério Público para atuar nos autos, na forma do art. 57, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 057, de 2006. (Inciso alterado pela Resolução nº 004/2016/MP/CSMP) 

XXVIII - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas por lei ou por ato normativo 

do Ministério Público. (Inciso acrescentado pela Resolução nº 004/2016/MP/CSMP) 

§ 1º Na hipótese prevista no inciso XXVII deste artigo, quando do retorno dos autos ao 

Conselho Superior do Ministério Público, com nova manifestação do órgão de 1º grau da instituição, o 

procedimento deverá ser distribuído, por prevenção, ao Conselheiro Relator ou ao Conselheiro autor do 

voto divergente vencedor. (§ acrescentado pela Resolução nº 004/2016/MP/CSMP e renumerado pela 

Resolução nº 003/2019/MP/CSMP) 

§ 2º O Quadro Geral de Antiguidade do Ministério Público, a que se refere o inciso IX 

deste artigo, deverá ser apreciado pelo Conselho Superior até a última sessão ordinária do mês de 

novembro de cada ano. (§ acrescentado pela Resolução nº 003/2019/MP/CSMP) 

§ 3º Após a apreciação de que trata o parágrafo anterior, o Secretário do Conselho 

Superior deverá publicar, imediatamente, o Quadro Geral de Antiguidade do Ministério Público na 

Intranet e no e-mail dos membros, os quais poderão apresentar reclamações no prazo de cinco dias, a 

contar da citada publicação. (§ acrescentado pela Resolução nº 003/2019/MP/CSMP) 

 
CAPÍTULO III 

DO PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR 

Art. 5° O Conselho Superior é presidido pelo Procurador-Geral de Justiça. 

Parágrafo único. O Procurador-Geral de Justiça será substituído em seus impedimentos, 

ausências, férias ou licenças, por um dos Subprocuradores-Gerais de Justiça designados, observada a 

ordem da designação prevista na Lei Orgânica Estadual, e, na falta destes, pelo Corregedor-Geral do 

Ministério Público ou seu substituto. 

Art. 6º São atribuições do Presidente: 

I - velar pelas prerrogativas do Conselho Superior; 

II - convocar e presidir as sessões do Conselho Superior, dirigindo os trabalhos, 

exercendo o poder disciplinar, bem como fazendo cumprir este Regimento Interno e as leis; 

III - convocar os suplentes dos Conselheiros efetivos, em caso de substituição e 

sucessão, na forma do art. 12 deste Regimento Interno; 
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IV - tornar secreta a sessão, quando sigiloso o assunto, e determinar, no momento 

oportuno, que se restaure a publicidade; 

V - suspender a sessão ou julgamento, quando necessário; 

VI - encaminhar ao Secretário as matérias que deverão compor a pauta das sessões que 

convocar; 

VII - receber, despachar e encaminhar correspondências, documentos e expedientes 

endereçados ao Conselho Superior; 

VIII - verificar, no início de cada sessão ordinária ou extraordinária do Conselho Superior, 

a existência de quorum; 

IX - proceder ou delegar ao Secretário a leitura do expediente de cada sessão; 

X - votar como membro do Conselho Superior e, no caso de empate, dar o voto de 

qualidade, se de outro modo não dispuser a Lei Orgânica Estadual; e 

XI - exercer outras atribuições previstas em lei. 

 
 

CAPÍTULO IV 

DOS MEMBROS EFETIVOS DO CONSELHO SUPERIOR 

Art. 7º Os membros efetivos do Conselho Superior do Ministério Público são eleitos pelo 

voto de todos os integrantes da carreira em atividade, observado, no que couber, o disposto no § 2º do 

art. 10 da Lei Orgânica Estadual, respeitado mais o seguinte: 

I - para a determinação do número de vagas correspondente a um sexto do total dos 

Procuradores de Justiça, desprezar-se-á a fração, se inferior a meio, e arredondar-se-á para o inteiro, se 

igual ou superior; 

II - na eleição de que trata este artigo, serão observados, no que couber, os 

impedimentos, inelegibilidades e vedações previstos na Lei Orgânica Estadual; 

III - todos os Procuradores de Justiça que não incidam nos impedimentos, 

inelegibilidades ou vedações a que alude o inciso anterior são naturalmente candidatos às vagas de 

membro efetivo do Conselho Superior do Ministério Público, independentemente de pedido ou processo 

de registro de candidatura, não se admitindo renúncia à elegibilidade; 

IV - a eleição de que trata este artigo é realizada na primeira quinzena de dezembro do 

ano de encerramento do mandato, devendo coincidir, sempre que possível, com a eleição para 

Procurador-Geral de Justiça; 

V - o eleitor poderá indicar tantos nomes de candidatos quantos forem as vagas a serem 

preenchidas; 

VI - serão proclamados eleitos os mais votados, até o número de vagas em disputa, e os 

que se seguirem na ordem de votação serão considerados suplentes, até o máximo de cinco; 

VII - os eleitos são obrigados a exercer o mandato ou a suplência; 

VIII - o mandato dos membros efetivos do Conselho Superior do Ministério Público é de 

dois anos, vedada a reeleição para o período imediatamente subsequente, salvo quando não houver 

outros concorrentes em número igual ou superior ao de cargos em disputa; 
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IX - o mandato dos membros efetivos do Conselho Superior do Ministério Público inicia- 

se em 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição e encerra-se em 31 de dezembro do exercício 

subsequente ao do seu início; e 

X - os membros efetivos do Conselho Superior e os cinco primeiros suplentes tomam 

posse, juntamente com o Corregedor-Geral do Ministério Público, em sessão solene do Colégio de 

Procuradores de Justiça, no primeiro dia útil do mês de janeiro do ano seguinte ao da eleição. 

 

 
 

 
integrantes; 

Superior; 

Art. 8º - São atribuições dos Conselheiros: 

I - propor a convocação de sessão extraordinária, por meio de pelo menos um terço dos 

II - comparecer pontualmente às sessões ordinárias e extraordinárias do Conselho 

III - assinar a ata da reunião anterior à que tenha comparecido, depois de aprovada; 

IV - comunicar aos demais membros do Conselho Superior, durante as sessões, matéria 

que entenda relevante, independentemente de prévia inclusão na pauta; 

V - ditar ao Secretário seu voto, sua declaração de voto ou seu posicionamento a 

propósito de questões discutidas ou decididas no Conselho Superior, para que conste da ata e, se for o 

caso, de seu extrato; 

VI - propor à deliberação do Conselho Superior matéria de sua competência, nos termos 

da Lei Orgânica Estadual e deste Regimento Interno; 

VII - relatar e julgar as promoções de arquivamento de inquérito civil ou peças de 

informação, bem como os recursos interpostos; 

VIII - julgar pedidos de promoção ou remoção, por antiguidade ou merecimento, 

embasado no relatório da Corregedoria-Geral; e 

IX - relatar e julgar declínio de atribuição para outro Ministério Público; e (Inciso 

acrescentado pela Resolução nº 004/2014-CSMP) 

X - exercer as demais funções atribuídas por lei. 

 
 

CAPÍTULO V 

DO SECRETÁRIO DO CONSELHO SUPERIOR 

Art. 9º Os membros do Conselho Superior, na primeira sessão ordinária, elegerão um 

dos Conselheiros efetivos para exercer as funções de Secretário, que servirá durante o mandato do 

Conselho Superior. 

Parágrafo único. Feita a eleição do Secretário, o Conselho Superior elegerá o 1º e 2º 

Subsecretários, que assumirão, sucessivamente, as funções de Secretário nas ausências daquele e o 

sucederão, em caso de vacância. 

Art. 10. Ao Secretário compete: 

I - lavrar e ler as atas das sessões do Conselho Superior; 

II - preparar o extrato da ata das sessões e providenciar sua publicação no Diário 

Eletrônico do Ministério Público do Pará ou na Imprensa Oficial; 

III - elaborar a pauta, conforme as matérias encaminhadas pela Presidência, observada 

a ordem dos assuntos a serem apreciados na sessão; 
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IV - providenciar a apresentação de petições, documentos e expedientes dirigidos ao 

Presidente e membros do Conselho Superior; 

V - por delegação do Presidente, receber, despachar e encaminhar correspondências, 

documentos e expedientes endereçados ao Conselho Superior; 

VI - cumprir e zelar pelo cumprimento das decisões do Conselho Superior e de seu 

Presidente; 
 
 

VII - manter e zelar pela organização dos arquivos da Secretaria do Conselho Superior; 

VIII - controlar, executar e expedir a correspondência do Conselho Superior; 

IX - encaminhar para distribuição eletrônica diária os autos referentes a vitaliciamento, 

promoção de arquivamento, recursos, peças de informação em matéria de inquérito civil e outros 

procedimentos de competência do Conselho Superior; (inciso alterado pela Resolução nº 001/2014- 

CSMP) 

X - registrar a vacância de cargos e a apreciação de vagas na carreira do Ministério 

Público, controlando a fixação dos critérios e forma de provimento; 

XI - providenciar para que cada membro do Conselho Superior receba, com 

antecedência mínima de quarenta e oito horas da data da respectiva sessão, cópia da ata da sessão 

anterior, da pauta da próxima sessão, de documentos, expedientes e processos, sempre que a matéria 

deva ser objeto de apreciação ou deliberação do Órgão Colegiado; 

XII - superintender a Secretaria do Conselho Superior e a atuação dos respectivos 

servidores; 

XIII - adotar as providências necessárias ao bom desempenho das funções que lhe 

forem atribuídas por lei ou por este Regimento Interno; e 

XIV - desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo ou determinadas pelo 

Conselho Superior ou por seu Presidente. 

 
CAPÍTULO VI 

DOS CONSELHEIROS SUPLENTES 

Art. 11. Os Procuradores de Justiça que se seguirem aos eleitos nas respectivas 

votações serão considerados os seus suplentes, até o máximo de cinco. 

Art. 12. Os membros efetivos do Conselho Superior do Ministério Público serão 

substituídos, em casos de impedimento, ausência ou afastamento, e sucedidos, em caso de vacância, 

pelos suplentes, observada a ordem da votação. 

§ 1º O suplente será convocado: 

I - nas licenças, férias e afastamentos dos membros efetivos por período de no mínimo 

trinta dias; e 
 
 

II - nos impedimentos que importem falta de quorum para decisão. 

§ 2º Em caso de afastamento de membro efetivo por período inferior a trinta dias, o 

suplente será convocado apenas para participar da sessão do Conselho Superior. 

§ 3º Na hipótese do parágrafo anterior, não serão distribuídos processos para relatoria e 

voto aos Conselheiros Suplentes. 
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§ 4º Em todos os casos, a convocação do suplente será feita com antecedência mínima 

de quarenta e oito horas e previamente publicada no Diário Eletrônico do Ministério Público ou na 

Imprensa Oficial. 

§ 5º Na hipótese do inciso I do parágrafo primeiro deste artigo, a convocação será 

interrompida automaticamente se o Conselheiro efetivo reassumir suas funções, ou na hipótese do inciso 

II, quando cessar o impedimento. (§§ revogados pela Resolução nº 001/2018-CSMP, de 10.04.2018) 

 

CAPÍTULO VII 

DA SECRETARIA DO CONSELHO SUPERIOR 

Art. 13. A Secretaria do Conselho Superior contará com apoio técnico-administrativo 

próprio, nos termos de ato da Procuradoria-Geral de Justiça. 

Parágrafo único. Os servidores lotados na Secretaria do Conselho Superior ficarão sob a 

orientação, disciplina e supervisão direta do Secretário do Conselho. 

Art. 14 - São atribuições da Secretaria do Conselho Superior: 

I - receber e registrar processos, correspondências, documentos e expedientes de 

acordo com a orientação do Secretário do Conselho Superior; 

II - manter arquivo da correspondência expedida e recebida, documentos, petições e 

outros expedientes; 

III - organizar os expedientes e documentos de competência do Conselho Superior; 

IV - executar os serviços de digitação, reprografia e arquivo do Conselho Superior; 

V - manter atualizado o Quadro Geral de Antiguidade dos membros do Ministério 

Público; 

VI - providenciar o envio de matérias para publicação no Diário Eletrônico do Ministério 

Público do Pará e na Imprensa Oficial; 

VII - atender ao público, prestando informações às partes interessadas; 

VIII - realizar análise técnica de documentos, quando determinado, para apreciação do 

Conselho Superior; 

IX - elaborar minutas de anteprojetos de leis e atos administrativos; 

X - preparar relatório anual das atividades executadas; 

XI - manter atualizada a página do Conselho Superior no Portal do Ministério Público do 

Estado do Pará; 

XII - transcrever as gravações e anotações taquigráficas das sessões realizadas pelo 

Conselho Superior; e 

XIII - executar os demais serviços administrativos que lhe forem determinados pelo 

Secretário. 
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TÍTULO II 

DAS REUNIÕES E SESSÕES DO 

CONSELHO SUPERIOR 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 15. As sessões do Conselho Superior serão: 

I - Solenes; 

II - Ordinárias; e 

III - Extraordinárias. 

Art. 16. O Conselho Superior do Ministério Público reunir-se-á, ordinariamente, duas 

vezes por mês, em datas e horários preestabelecidos em calendário, e, extraordinariamente, por 

convocação do Procurador-Geral de Justiça ou por iniciativa de um terço de seus membros, em data e 

hora não coincidentes com as sessões do Colégio de Procuradores de Justiça ou do Órgão Especial. 

§ 1º A convocação far-se-á por escrito, com nota de ciente, certificando-se o Secretário 

da impossibilidade da cientificação, caso ocorra. 

§ 2º As reuniões do Conselho Superior far-se-ão no edifício-sede do Ministério Público, 

salvo motivo de força maior. 

§ 3º A pauta das sessões do Conselho Superior será divulgada com antecedência 

mínima de quarenta e oito horas, sendo franqueados a todos o acesso e a presença no local da reunião. 

(§ acrescentado pela Resolução nº 002/2017/MP/CSMP) 

§ 4º Somente em caso de comprovada urgência, por iniciativa do Presidente, aprovada 

pela maioria dos integrantes do colegiado, poderão ser objeto de deliberação matérias que não constem 

da pauta da sessão. (§ acrescentado pela Resolução nº 002/2017/MP/CSMP) 

§ 5º As sessões do Conselho Superior de que trata o caput serão realizadas na forma 

presencial e virtual, sendo que, mensalmente, ocorrerá uma ordinária presencial e outra virtual, conforme 

disposições previstas em ato normativo. (§ acrescentado pela Resolução nº 003/2020/MP/CSMP) 

Art. 17. As sessões do Conselho Superior do Ministério Público instalam-se com a 

presença da maioria absoluta de seus membros, sendo suas decisões tomadas por maioria simples de 

votos, salvo quando maioria qualificada for exigida por lei ou por ato normativo do Ministério Público, 

cabendo ao Presidente, além do voto unitário, o voto de qualidade em caso de empate, se de outro  

modo não dispuser a Lei Orgânica Estadual. 

Art. 18. As sessões do Conselho Superior serão públicas e suas decisões serão 

motivadas e publicadas por extrato no Diário Eletrônico do Ministério Público ou na Imprensa Oficial do 

Estado, salvo nas hipóteses legais de sigilo ou deliberação da maioria dos presentes no interesse 

institucional. 

Art. 19. Nas sessões, o Presidente do Conselho terá assento à mesa, na parte central; o 

Corregedor-Geral do Ministério Público à direita; à esquerda, o Secretário do Conselho. Os demais 

membros do Colegiado sentar-se-ão pela ordem decrescente de votação na respectiva eleição, a 

começar pela direita do Presidente. 
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CAPÍTULO II 

DA SESSÃO SOLENE 

Art. 20. A sessão será solene para vitaliciar membros do Ministério Público em virtude de 

sua confirmação na carreira, devidamente apreciada e aprovada pelo Conselho Superior. 

Art. 21. As sessões solenes serão amplamente divulgadas e convocadas mediante 

edital. 

Art. 22. A Mesa dos Trabalhos será composta na forma do art. 19 deste Regimento, 

sendo que, a critério do Conselho ou de seu Presidente, dela poderão fazer parte outras autoridades e 

outros membros do Ministério Público, os quais poderão fazer uso da palavra. 

Art. 23. Na solenidade de vitaliciamento, os Promotores de Justiça vitaliciandos  

prestarão o seguinte compromisso: 

 
"Ao ser vitaliciado como membro do Ministério Público do Estado do Pará, 

prometo, perante este Egrégio Conselho Superior, continuar honrando as 

tradições ministeriais, procurando sempre cumprir a Constituição Federal e as leis 

brasileiras, notadamente, as que regem a nossa Instituição.” 

 
Art. 24. Nas sessões solenes, um Procurador de Justiça-Conselheiro saudará os 

vitaliciandos, sendo que um deles usará da palavra em nome de todos. 

Art. 25. Encerrando os trabalhos, manifestar-se-á o Presidente do Conselho como 

representante do Órgão Colegiado. 

 
CAPÍTULO III 

DAS SESSÕES ORDINÁRIAS 

Art. 26. O Conselho Superior do Ministério Público reunir-se-á, ordinariamente, na forma 

prevista no art. 16 deste Regimento, para conhecimento e apreciação das matérias constantes da pauta, 

consoante os dispositivos previstos neste capítulo e as demais disposições legais. 

Parágrafo único. As sessões ordinárias do Conselho Superior, na forma presencial, 

serão realizadas, preferencialmente, às quartas-feiras, com início às nove horas e o encerramento não 

podendo ultrapassar as dezoito horas, salvo deliberação do Colegiado. (§ alterado pela Resolução nº 

003/2020-CSMP) 

Art. 27. O Secretário do Conselho providenciará a convocação dos membros do 

Colegiado, dando-lhes conhecimento da pauta da sessão com antecedência mínima de quarenta e oito 

horas. 

Art. 28. Nas sessões, será observada a seguinte ordem dos trabalhos: 

I - abertura, verificação do quorum e instalação da reunião; 

II - leitura, discussão e deliberação da ata da sessão anterior; 

III - apreciação da pauta na ordem em que houver sido publicada; 

IV - o que ocorrer; e 

V - encerramento da reunião. 
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Parágrafo único. A critério do Presidente ou por proposta de qualquer de seus membros, 

poderá ser invertida a ordem da pauta. 

Art. 29. Os membros do Conselho somente poderão discutir ou votar sentados em seus 

respectivos lugares. 

Parágrafo único. O membro do Conselho Superior não poderá se retirar do recinto sem 

comunicar ao Presidente. 

Art. 30. Nas sessões serão apreciados os processos, recursos e expedientes em pauta. 

§ 1º Durante a discussão da matéria, os Conselheiros poderão manifestar-se por tempo 

que não excederá três minutos, cabendo ao Presidente regular a ordem de inscrição dos interessados e 

o tempo de cada intervenção. 

§ 2° Serão permitidos apartes, quando pertinentes e com autorização de quem estiver 

com a palavra, pelo prazo de um minuto. 

§ 3° O interessado ou seu procurador legalmente constituído, em tribuna específica, 

poderá usar da palavra, por 15 quinze minutos. 

§ 4° Após discussão, o Presidente procederá à votação, observada a ordem prevista na 

segunda parte do art. 19 deste Regimento, prosseguindo-se com os votos do Corregedor-Geral e, por 

último, do Procurador-Geral, que preside o Conselho. 

§ 5º Havendo empate, o Presidente exercerá o voto de qualidade, se de outro modo não 

dispuser a Lei Orgânica Estadual. 

Art. 31. Proferido o voto, não será mais permitido ao membro do Conselho reabrir a 

discussão ou voltar a justificar o seu voto, podendo, entretanto, reconsiderá-lo, antes da proclamação do 

resultado da votação. 

Art. 32. Não será admitida a intervenção de pessoas estranhas ao Conselho Superior, 

salvo se autorizada pelo Presidente ou solicitada por algum Conselheiro. 

Art. 32-A. Os processos conexos ou que versarem sobre a mesma questão jurídica, 

ainda que apresentem peculiaridades, poderão ser objeto de um só julgamento, fazendo-se a oportuna 

apensação. (Caput acrescentado pela Resolução nº 010/2011-CSMP) 

Parágrafo único. Se houver mais de um Relator, os relatórios serão feitos 

sucessivamente, antes do debate e julgamento. (§ acrescentado pela Resolução nº 010/2011-CSMP) 

 
CAPÍTULO IV 

DAS SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS 

Art. 33. As sessões extraordinárias serão convocadas pelo Presidente do Conselho ou 

por proposta de um terço de seus membros. 

§ 1º Nas sessões extraordinárias serão aplicadas, no que couber, as mesmas 

disposições previstas para as sessões ordinárias. 

§ 2º Poderá ser objeto de deliberação qualquer matéria dentro das atribuições do 

Conselho Superior, salvo disposição contida no art. 20 deste Regimento. (§ acrescentado pela 

Resolução nº 001/2014-CSMP) 
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TÍTULO III 

DOS PROCEDIMENTOS ORDINÁRIOS 

 
 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 34. Os processos que tramitarem perante o Conselho Superior e para os quais não 

haja previsão de procedimento especial adotarão o procedimento ordinário. 

Art. 35. As petições ou quaisquer expedientes dirigidos ao Conselho Superior, serão 

protocolizados na Divisão de Protocolo da instituição e remetidos à Secretaria do Colegiado, que, após 

recebê-los, procederá ao registro e distribuição por meio eletrônico. (Caput alterado pela Resolução nº 

001/2015-CSMP) 

§ 1º Os documentos a que se refere este artigo, encaminhados por meio digital ou 

eletrônico, deverão ser conferidos com os originais, no prazo de cinco dias da data de sua recepção, e 

quando se tratar de atos sujeitos a prazo, os originais deverão ser entregues até cinco dias da data do 

término do prazo. (§ alterado pela Resolução nº 001/2014-CSMP) 

§ 2º O candidato que fizer a remessa dos documentos na forma prevista no parágrafo 

anterior será responsável pela qualidade e fidelidade do material encaminhado e por sua entrega na 

Divisão de Protocolo. (§ acrescentado pela Resolução nº 001/2014-CSMP) 

§ 3º O ingresso de qualquer petição perante o Conselho Superior, por intermédio de 

procurador, exige a apresentação do instrumento de mandato, no qual constem poderes especiais para 

essa finalidade, salvo exceções previstas em lei. (§ alterado pela Resolução nº 001/2014-CSMP) 

§ 4º A petição será fundamentada e devidamente instruída com os documentos 

comprobatórios do pleito, nos termos do art. 282 do Código de Processo Civil. 

Art. 36. A distribuição de processos será realizada imediatamente pela Secretaria do 

Conselho Superior, por meio de sistema eletrônico informatizado, assegurando a impessoalidade, a 

aleatoriedade, a alternância e a proporcionalidade e observando o art. 37 do presente Regimento. (Caput 

acrescentado pela Resolução nº 005/2011-CSMP) 

§ 1º A distribuição atenderá às classes e subclasses distintas de documentos, seguindo 

tabela em anexo. (§ acrescentado pela Resolução nº 005/2011-CSMP). 

§ 2º Os expedientes e feitos que prescindam de relator e aqueles cujo objeto seja 

comunicação e ciência serão encaminhados ao Presidente do Conselho Superior. (§ alterado pela 

Resolução nº 001/2014-CSMP) 

§ 3º Realizada a distribuição, os feitos serão imediatamente conclusos aos respectivos 

Conselheiros Relatores. (§ acrescentado pela Resolução nº 005/2011-CSMP) 

§ 4º Caso sejam necessárias diligências imprescindíveis para o julgamento do processo, 

o Conselheiro Relator as solicitará, podendo estabelecer prazo para seu cumprimento. (§ acrescentado 

pela Resolução nº 002/2017/MP/CSMP) 

§ 5º O Conselheiro Relator poderá decidir monocraticamente em casos previstos em 

normas e decisões sumuladas pelo Conselho Superior, exceto nos processos de competência originária. 

(§ acrescentado pela Resolução nº 002/2017/MP/CSMP) 
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§ 6º Após o retorno das diligências, a Secretaria do CSMP encaminhará os autos ao 

Conselheiro Relator que as solicitou, sem necessidade de nova distribuição, EXCETO nos seguintes 

casos: 

I – Quando a(s) diligência(s) for(em) requerida(s) por Conselheiro Suplente, os autos 

deverão ser redistribuídos ao Conselheiro Titular que estava sendo substituído pelo suplente, no caso 

deste não estar mais convocado; 

II- Quando o Conselheiro Titular também estiver afastado, por motivo de licença ou férias 

por mais de 30(trinta) dias seguidos, os autos deverão ser redistribuídos para o Conselheiro Suplente 

convocado em seu lugar; 

III – Quando da ausência de Conselheiro Suplente na ocasião do retorno de diligências, 

os autos deverão ser redistribuídos a um dos Conselheiros Titulares em exercício, mediante 

compensação. (§ acrescentado pela Resolução nº 001/2020/MP/CSMP) 

Art. 37. Excetuados o Presidente e o Corregedor-Geral, a distribuição de processos se 

fará entre os demais Conselheiros, inclusive os suplentes, quando estiverem substituindo os efetivos. 

(Caput alterado pela Resolução nº 003/2020/MP/CSMP) 

§ 1º A distribuição que deixar de ser feita a Conselheiro ausente ou licenciado, por 

período inferior a trinta dias será compensada quando do término do afastamento, salvo se o Conselho 

dispensar a compensação. (§ revogado pela Resolução nº 003/2020/MP/CSMP) 

 

§ 2º Serão compensados os casos de distribuição por prevenção e de redistribuição por 

impedimento ou suspeição do relator. (§ 2º acrescentado pela Resolução nº 005/2011-CSMP) 

§ 3º Findo o mandato, os Conselheiros procederão à imediata devolução dos autos para 

redistribuição, com ou sem voto. (§ alterado pela Resolução nº 001/2019/MP/CSMP) 

§ 4º Os Conselheiros Suplentes solicitarão pauta para julgamento dos processos 

recebidos, ainda que cessados os motivos da convocação; e (§ acrescentado pela Resolução nº 

004/2011-CSMP) 

§ 5º O Conselheiro Efetivo substituído não participará do julgamento em que for relator o 

respectivo suplente, na forma do parágrafo anterior. (§ acrescentado pela Resolução nº 004/2011- 

CSMP) 

§ 6º Findo o mandato, restando processos com voto na Secretaria que, por algum 

motivo, não tenham sido julgados, o Secretário do Conselho Superior determinará o desentranhamento 

do voto antes da redistribuição. (§ revogado pela Resolução nº 001/2019/MP/CSMP) 

Art. 38. O Conselheiro Relator solicitará a inclusão dos processos em pauta para 

julgamento, devolvendo-os com relatório e voto à Secretaria do Conselho Superior, com antecedência 

mínima de quatro dias úteis da sessão. (Caput alterado pela Resolução nº 002/2017/MP/CSMP) 

§ 1º Em caso de processos de competência originária, o Conselheiro Relator poderá 

devolver os autos apenas com o relatório. (§ acrescentado pela Resolução nº 002/2017/MP/CSMP e 

renumerado pela Resolução nº 003/2020/MP/CSMP) 

§ 2º O Conselheiro Relator indicará os procedimentos que serão incluídos em pauta de 

julgamento virtual, nos termos das disposições previstas em ato normativo. (§ acrescentado pela 

Resolução nº 003/2020/MP/CSMP) 
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Art. 39. Na ordem do dia, serão relatados e votados os processos em pauta, e o 

julgamento, uma vez iniciado, será concluído na mesma sessão, salvo se houver pedido de vista. (Caput 

alterado pela Resolução nº 001/2014-CSMP) 

§ 1º Apresentado o relatório, os Conselheiros poderão solicitar esclarecimentos a 

respeito do assunto ao relator, assegurado à parte interessada o direito previsto no art. 30, § 3º, deste 

Regimento. 

§ 2º Havendo ou não esclarecimentos, o relator proferirá o seu voto. (§ alterado pela 

Resolução nº 001/2014-CSMP) 

§ 3º É permitido ao membro do Conselho pedir vista dos autos ao término do voto do 

relator ou no curso da votação, suspendendo-se o julgamento, respeitados os votos já proferidos, 

devendo o voto-vista ser apresentado na sessão subsequente, para prosseguimento da votação e 

julgamento, observado o disposto no art. 31 deste Regimento. (§ alterado pela Resolução nº 001/2014- 

CSMP) 

§ 4º O pedido de vista será deferido uma única vez, de forma coletiva e extensiva a  

todos os Conselheiros que manifestarem interesse, sendo-lhes encaminhada, em caso de pedido 

coletivo, reprodução digitalizada dos autos, permanecendo os originais na Secretaria do Conselho. (§ 

acrescentado pela Resolução nº 001/2014-CSMP) 

§ 5º Apresentado ou não voto-vista, o Presidente dará prosseguimento ao julgamento na 

sessão seguinte, desde que presente o Relator, quando o feito terá preferência. (§ acrescentado pela 

Resolução nº 001/2014-CSMP) 

§ 6º Os processos não julgados permanecerão em pauta, observada a ordem de 

inclusão, devendo ser registrados eventuais pedidos de vista, com a indicação de seus autores e das 

datas em que foram realizados. (§ acrescentado pela Resolução nº 002/2017/MP/CSMP) 

 
CAPÍTULO II 

DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS 

Art. 40. A comunicação dos atos processuais será feita por meio de intimação da parte 

ou de qualquer interessado, mediante: 

I - carta registrada, com aviso de recebimento que comprove a entrega no endereço do 

destinatário; 

pelo correio; 

e 

 
 

II - intimação pessoal, efetivada por servidor designado, quando frustrada a realização   

III - publicação no Diário Eletrônico do Ministério Público do Pará ou na Imprensa Oficial; 

IV - correio eletrônico, fac-símile ou qualquer outra forma, desde que fique confirmada, 

inequivocamente, a entrega da comunicação ao destinatário; 

§ 1º Quando a parte ou o interessado possuir advogado constituído nos autos, as 

intimações serão realizadas na forma do inciso III, salvo impossibilidade material, hipótese em que serão 

observados o disposto nos incisos I e II; 

§ 2º O relator, para atender às peculiaridades do processo, poderá determinar que as 

intimações sejam feitas por qualquer forma prevista neste artigo. 
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§ 3º Presumem-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço 

residencial ou profissional declinado no procedimento, cumprindo às partes atualizar o respectivo 

endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva. 

 
CAPÍTULO III 

DOS PRAZOS 

Art. 41. Os prazos serão corridos, quando não indicados como dias úteis, e sempre 

computados excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. (Caput alterado pela 

Resolução nº 002/2017/MP/CSMP) 

§ 1º Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil subsequente se o 

vencimento cair em fim de semana, feriado ou dia sem expediente no Ministério Público. 

§ 2º Os prazos começam a fluir: 

I - da publicação no Diário Eletrônico do Ministério Público do Pará ou na Imprensa 

Oficial; e 
 
 

II - da efetiva comunicação, nas demais formas do art. 40 deste Regimento. 

 
 

TÍTULO IV 

DOS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
CAPÍTULO I 

DA REMOÇÃO COMPULSÓRIA 

Art. 42. A remoção compulsória poderá ser determinada pelo voto de dois terços dos 

membros do Conselho Superior, assegurados ao interessado o contraditório e a ampla defesa, na forma 

deste Regimento. (Caput alterado pela Resolução nº 001/2014-CSMP) 

§ 1º O pedido será feito mediante representação do Procurador-Geral de Justiça ou do 

Corregedor-Geral do Ministério Público, fundamentada no interesse público. 

§ 2º Recebido e autuado o pedido, o Conselho Superior providenciará a sua distribuição 

a um Conselheiro relator, que, inicialmente, apreciará o juízo de admissibilidade da representação e, se 

for o caso, submeterá o seu indeferimento liminar ao Conselho Superior. 

§ 3º Se o Conselho Superior não concordar com o indeferimento, distribuirá o feito a 

outro Conselheiro Relator. 

§ 4º O Conselheiro relator intimará o representado, na forma do art. 40 deste Regimento, 

para apresentar defesa escrita no prazo de dez dias, podendo juntar documentos e requerer outras 

provas que entender necessárias. 

§ 5º Apresentada a defesa escrita, o Conselheiro Relator poderá determinar a realização 

de diligências ou a inquirição de testemunhas sobre os fatos. 

§ 6º As provas orais, documentais e periciais requeridas devem estar vinculadas aos 

fatos que ensejaram o pedido de remoção, podendo ser indeferidas se o Relator as entender 

protelatórias ou desnecessárias. 

§ 7º O Conselheiro relator designará a data da audiência de instrução para oitiva do 

representado e das testemunhas, se houver, até o máximo de três. 
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§ 8º O Conselheiro Relator poderá, de ofício, determinar a inquirição das testemunhas 

referidas e não arroladas. 

§ 9º Encerrada a instrução, as partes serão intimadas para apresentar alegações finais, 

no prazo de cinco dias. 

Art. 43. O Conselheiro relator, com as alegações finais, apresentará relatório e voto no 

prazo de dez dias, submetendo-os ao Conselho Superior na sessão ordinária subsequente. 

Art. 44. O Conselho Superior, deliberando pela remoção compulsória, indicará o cargo 

vago a ser preenchido em Procuradoria ou Promotoria de Justiça, observados os seguintes critérios: 

I - cargo de semelhante complexidade em número de processos e procedimentos; e 

II - cargo com semelhante dificuldade de acesso ou provimento. 

§ 1º A efetivação da remoção compulsória não interferirá na alternância de critérios já 

estabelecidos. 

§ 2º Inexistindo cargo vago disponível no momento do julgamento da remoção por 

interesse público, o membro do Ministério Público ficará à disposição do Procurador-Geral de Justiça até 

o seu adequado aproveitamento na vaga equivalente, nos termos dos critérios estabelecidos neste 

Regimento. 

Art. 45. O interessado será intimado pessoalmente da decisão, salvo se for revel ou 

furtar-se à intimação, caso em que será intimado nas demais formas previstas neste Regimento. 

Art. 46. Os autos aguardarão na Secretaria do Conselho Superior, até que se esgote o 

prazo de dez dias para recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça; não havendo recurso, a decisão 

será executada por ato do Procurador-Geral de Justiça. 

Parágrafo único. O membro removido por interesse público terá o prazo de quinze dias 

para regularizar sua saída da Comarca e iniciar o exercício no cargo indicado ou, não havendo vaga 

disponível, apresentar-se à Procuradoria-Geral de Justiça. 

Art. 47. Além das disposições deste Regimento Interno, o processo de remoção 

compulsória do membro do Ministério Público obedecerá ao procedimento estabelecido na Lei Orgânica 

Estadual, relativamente ao Processo Disciplinar, e na Lei 9.784/99 (Lei do Processo Administrativo 

Nacional). 

 
CAPÍTULO II 

DA RECUSA POR ANTIGUIDADE 

Art. 48. Na apuração de antiguidade, o Conselho Superior somente poderá recusar o 

membro, no caso de remoção ou promoção voluntária, pelo voto fundamentado de dois terços de seus 

integrantes, conforme procedimento a seguir, assegurados a ampla defesa e o contraditório. 

§ 1º A recusa poderá ser proposta por qualquer membro do Conselho Superior, 

ensejando a suspensão do julgamento do certame, abrindo-se prazo de dez dias, a contar da intimação, 

para defesa escrita. 

§ 2º Com a defesa, os autos serão conclusos ao relator, que poderá retirar a proposta de 

recusa ou submetê-la a julgamento em plenário. 

§ 3º A recusa da remoção ou promoção por antiguidade suspende a indicação, que será 

retomada após o julgamento de eventual recurso interposto pelo interessado, observado os termos do 
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artigo 93, inciso II, alínea “d” da Constituição Federal combinado com o art. 15, § 3º, da Lei 8.625, de 12 

de fevereiro de 1993. 

§ 4º Da decisão do Conselho Superior que recusar a remoção ou promoção por 

antiguidade, caberá recurso do interessado ao Colégio de Procuradores de Justiça, no prazo de cinco 

dias úteis, contados da intimação, observado o art. 40 deste Regimento. 

§ 5º Se o Colégio de Procuradores de Justiça der provimento ao recurso previsto no 

parágrafo anterior, o recorrente será removido ou promovido por ato do Procurador-Geral de Justiça. 

 
CAPÍTULO III 

DOS IMPEDIMENTOS E DA SUSPEIÇÃO 

Art. 49. O membro do Ministério Público deve declarar seu impedimento ou sua 

suspeição nos casos previstos na legislação processual comum, civil e penal, e se não o fizer 

espontaneamente, qualquer interessado poderá arguir, perante o Conselho Superior do Ministério 

Público, a sua suspeição ou o seu impedimento no respectivo procedimento extrajudicial ou 

administrativo. (Caput alterado pela Resolução nº 001/2014-CSMP) 

Parágrafo único. Recebida a arguição de suspeição ou impedimento de que trata o 

caput, a Secretaria do Conselho Superior procederá à autuação e distribuição eletrônica ao Conselheiro 

Relator, o qual adotará as providências necessárias, inclusive a intimação do(s) excepto(s), para 

manifestação no prazo de dez dias a contar do seu recebimento. (§ alterado pela Resolução nº 

001/2014-CSMP) 

Art. 50. Se o Conselheiro Relator reconhecer a procedência da arguição de suspeição ou 

de impedimento apresentada contra si por qualquer interessado, ao despachar a petição, devolverá o 

processo à Presidência do Conselho para redistribuição ou, em caso contrário, dentro de dez dias 

apresentará as suas razões, acompanhadas de documentos ou rol de testemunha, se houver,  

remetendo a arguição à Presidência do Conselho para autuação. (Caput alterado pela Resolução nº 

001/2014-CSMP) 

Parágrafo único. O Conselheiro que, como relator, julgar-se suspeito ou impedido, 

declarará sua condição por escrito nos autos, devolvendo o processo imediatamente à Presidência do 

Conselho para a devida redistribuição. Caso seja outro que não o relator, este averbará a sua suspeição 

ou declarará o seu impedimento quando da sessão de julgamento, em cuja ata será feito o competente 

registro. (§ acrescentado pela Resolução nº 001/2014-CSMP) 

Art. 51. Decidindo o Conselho Superior pela procedência, o Conselheiro recusado ficará 

impedido de atuar no processo; sendo a decisão pela improcedência, restituir-se-ão ao Conselheiro 

todos os direitos inerentes ao exercício de sua função. 

Art. 52. O membro que não reconhecer a suspeição funcionará até o julgamento da 

arguição. 

Art. 53. Se a suspeição for de manifesta improcedência, o Presidente do Conselho 

Superior a rejeitará liminarmente. 

Art. 54. Afirmada a suspeição pelo arguido, ou declarada pelo Conselho Superior, ter-se- 

ão por nulos os atos por ele praticados. 
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suspeição. 

Parágrafo único. Não haverá sustentação oral nos julgamentos de exceção de 

 
 

CAPÍTULO IV 

DA CONVOCAÇÃO DE MEMBROS PARA SUBSTITUIÇÃO 

Art. 55. A substituição de membros por convocação far-se-á em caso de licença do titular 

de cargo da carreira, ou de afastamento de suas funções, por período superior a dois meses, conforme 

art. 65 da Lei 8.625, de 1993, e art. 113 da Lei Complementar nº 057, de 06 de julho de 2006. (Caput 

acrescentado pela Resolução nº 003/2011-CSMP) 

§ 1º A convocação dependerá de prévia manifestação escrita do interessado. (§ 

acrescentado pela Resolução nº 003/2011-CSMP) 

§ 2º Em caso de manifesta urgência e para assegurar a continuidade dos serviços, o 

Procurador-Geral de Justiça poderá efetivar a convocação ad referendum do Conselho Superior do 

Ministério Público. (§ acrescentado pela Resolução nº 003/2011-CSMP) 

§ 3º Cessados os motivos da convocação, o convocado retornará imediatamente ao seu 

cargo de origem. (§ acrescentado pela Resolução nº 003/2011-CSMP) 

§ 4º As convocações serão realizadas observando o critério de antiguidade. (§ 

acrescentado pela Resolução nº 009/2011-CSMP) 

§ 5º O candidato, na inscrição, deverá declarar que preenche os pressupostos objetivos 

previstos no art. 89, incisos I, II, III, V e VI, da LCE nº 057/2006. (§ acrescentado pela Resolução nº 

009/2011-CSMP) 

§ 6º O candidato poderá ser recusado, fundamentadamente, pelo Conselho Superior, por 

maioria de votos. (§ acrescentado pela Resolução nº 009/2011-CSMP) 

 
CAPÍTULO V 

DOS CERTAMES DE REMOÇÃO E PROMOÇÃO 

Art. 56. Para cada vaga destinada ao preenchimento, seja por promoção ou remoção, 

expedir-se-á edital distinto, sucessivamente, com a indicação do cargo correspondente à vaga a ser 

preenchida e o critério de movimentação, correndo, da data da publicação do edital no Diário Oficial do 

Estado, o prazo de dez dias para o requerimento de inscrição dos membros do Ministério Público 

interessados. 

§ 1º No caso de acesso ao cargo de Procurador de Justiça ou de remoção entre 

Procuradores de Justiça, o prazo de inscrição será de cinco dias úteis, a contar da publicação do edital, 

nos termos do art. 97 da Lei Complementar Estadual nº 057, de 2006. 

§ 2º O requerimento de inscrição deverá ser apresentado por um dos seguintes meios: 

a) diretamente ou por procuração, com poderes específicos, na Divisão de Protocolo do 

Ministério Público ou por intermédio do fac-símile daquele setor, no horário de expediente da Instituição 

Ministerial; (alínea alterada pela Resolução nº 001/2017-MP/CSMP) 

b) por correio eletrônico funcional, para o endereço eletrônico protocolo@mppa.mp.br, 

até às 23h59min do último dia do prazo para inscrição; (alínea alterada pela Resolução nº 001/2017- 

MP/CSMP) 

mailto:protocolo@mppa.mp.br
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c) por via postal registrada ou SEDEX, desde que o candidato efetue a postagem até o 

último dia do prazo de inscrição, valendo como comprovação de tempestividade o carimbo dos Correios, 

caso em que o candidato deverá informar o número da postagem à Secretaria do Conselho Superior, em 

até cinco dias após o término do prazo de inscrição. 

§ 3º O requerimento de inscrição a que se refere o caput deste artigo deverá ser 

preenchido, preferencialmente, nos termos dos anexos II ou III deste Regimento, conforme o caso. 

§ 4º O preenchimento integral e correto do formulário de inscrição de concurso é de 

exclusiva responsabilidade do membro do Ministério Público, sob pena de indeferimento. 

§ 5º Os documentos necessários à instrução do requerimento de inscrição, mesmo os de 

responsabilidade do membro do Ministério Público para aferição do merecimento, deverão ser 

encaminhados juntamente com o formulário de inscrição. 

§ 6º O candidato que fizer a remessa de documentos na forma prevista na parte final da 

 alínea “a” e na alínea “b” do § 2º será responsável pelo envio do original do requerimento de inscrição, 

necessariamente até cinco dias após o término do prazo de inscrição. (§ revogado pela Resolução nº 

001/2015-MP/CSMP) 

§ 7º O candidato que fizer o envio de documentos na forma prevista na alínea “c” do § 2º 

será responsável pela qualidade, fidelidade e confirmação do recebimento pela Divisão de Protocolo do 

Ministério Público. 

§ 8º A utilização dos meios previstos nas alíneas “a”, “b” e “c” não exclui a possibilidade 

de recebimento de inscrição por outra forma que venha a ser disponibilizada pela instituição. 

§ 9º O membro removido ou promovido por antiguidade ou merecimento terá sua 

inscrição prejudicada nos demais certames para os quais houver protocolado requerimento em data 

anterior à sessão de julgamento de sua remoção ou promoção. (§ acrescentado pela Resolução nº 

002/2014-CSMP) 

§ 10. O Conselho Superior poderá publicar um único edital para remoção ou promoção, 

com a devida indicação dos critérios. (§ acrescentado pela Resolução nº 003/2018-CSMP) 

57. Para os certames serão levados em consideração os dados relativos às atividades 

funcionais e à conduta dos membros do Ministério Público, referentes aos meses anteriores ao do 

período de inscrição. (Caput alterado pela Resolução nº 002/2014-CSMP) 

Parágrafo único. A atualização dos dados mencionados no caput deste artigo é de 

responsabilidade do membro do Ministério Público. 

Art. 58. O Presidente do Conselho Superior do Ministério Público publicará no Diário 

Oficial do Estado, em até cinco dias, a contar do encerramento do prazo de inscrição, a relação dos 

candidatos inscritos no concurso público de remoção ou promoção para cada vaga. (Caput alterado pela 

Resolução nº 003/2018-CSMP) 

Art. 59. Qualquer interessado poderá impugnar o requerimento de inscrição à remoção 

ou promoção, em petição fundamentada dirigida ao Conselho Superior do Ministério Público, no prazo de 

três dias, a contar da publicação de que trata o artigo anterior. 

Parágrafo único. A impugnação de que trata o caput será autuada e distribuída a um 

Conselheiro Relator. (§ acrescentado pela Resolução nº 003/2018-CSMP) 
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Art. 60. Na sessão em que forem julgados os requerimentos ou inscrições dos 

candidatos interessados, havendo impugnações, estas serão decididas, como preliminar, caso a caso, 

pelo Conselho Superior do Ministério Público. 

§ 1º O julgamento das inscrições deve se ater aos pressupostos objetivos para a 

promoção ou remoção de membros do Ministério Público, previstos no art. 89, incisos I a VIII, art. 90, art. 

98, § 1º e art. 225, §§ 2º e 3º, da Lei Complementar Estadual nº 57, de 2006. (§ alterado pela Resolução 

nº 005/2018-CSMP) 

§ 2º A Secretaria do Conselho Superior elaborará planilha na qual constarão todas as 

informações necessárias à análise da admissibilidade das inscrições. 

§ 3º As informações declaradas pelos membros serão confirmadas pela Secretaria do 

Conselho Superior junto à Corregedoria-Geral do Ministério Público. (§§ revogados pela Resolução nº 

001/2015-MP/CSMP) 

§ 4º Na sessão de julgamento da admissibilidade das inscrições dos interessados, serão 

observadas as regras do art. 56, § 2º, deste Regimento. 

Art. 61. Após o prazo de impugnação, a Secretaria do Conselho Superior enviará os 

autos à Corregedoria-Geral do Ministério Público, que, no prazo de noventa dias, elaborará o relatório, 

no qual constarão todas as informações necessárias à análise dos requerimentos de inscrição dos 

candidatos e ao julgamento dos certames. (Caput alterado pela Resolução nº 003/2018-CSMP) 

§ 1º Concluído o relatório de que trata o caput, a Corregedoria-Geral publicará aviso de 

disponibilidade do documento, o qual poderá ser objeto de retificação, se solicitada pelo candidato 

interessado no prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação do aviso, e remeterá cópia aos 

membros do Conselho Superior. (§ alterado pela Resolução nº 003/2018-CSMP) 

§ 2º A Corregedoria-Geral encaminhará ao candidato cópia de seus dados mediante 

requerimento, conforme dispõe o art. 147, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 057, de 2006. (§ 

alterado pela Resolução nº 002/2014-CSMP) 

§ 3º O membro do Conselho Superior poderá solicitar à Corregedoria-Geral a adoção de 

providências com vistas à confirmação das declarações, informações e dados funcionais do candidato. 

§ 4º O prazo referido no § 1º deste artigo, bem como todos os prazos estipulados pela 

Corregedoria-Geral em ato próprio, está contido no prazo estabelecido o caput. (§ acrescentado pela 

Resolução nº 003/2018-CSMP) 

§ 5º O prazo de que trata o caput poderá ser prorrogado pela Corregedoria-Geral por 

igual período, quando devidamente motivado. (§ acrescentado pela Resolução nº 003/2018-CSMP) 

Art. 62. Após a entrega do relatório elaborado pela Corregedoria-Geral, o Conselho 

Superior, no prazo de trinta dias, a contar do recebimento dos autos em sua secretaria, realizará a 

sessão de admissibilidade das inscrições e, em sequência, a sessão de votação e julgamento do 

certame, na qual também decidirá as impugnações, se houver, como preliminar, caso a caso, conforme 

dispõem os arts. 88, § 6º, e 89, § 2º, da Lei Complementar nº 057, de 2006. (Caput alterado pela 

Resolução nº 003/2018-CSMP) 

§ 1º O candidato à promoção só poderá desistir do pedido até setenta e duas horas 

antes da sessão de que trata o caput, sob pena de ficar impedido de postular nova promoção pelo prazo 

de um ano, após observado o devido processo legal. (§ alterado pela Resolução nº 002/2020-CSMP) 
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§ 2º Na sessão de que trata o caput, serão analisadas as informações apresentadas pela 

Corregedoria-Geral, de maneira a ratificar o preenchimento dos pressupostos objetivos previstos na Lei 

Complementar Estadual nº 057, de 2006. 

§ 3º O prazo de que trata o caput poderá ser prorrogado pelo Conselho Superior por 

igual período, quando devidamente motivado. (§ acrescentado pela Resolução nº 003/2018-CSMP) 

Art. 63. O membro do Ministério Público removido ou promovido entrará no exercício do 

novo cargo no prazo de quinze dias, contados da publicação do ato no Diário Oficial do Estado. 

Parágrafo único. No caso de acesso ao cargo de Procurador de Justiça, o prazo a que 

se refere o caput deste artigo será de trinta dias, podendo ser prorrogado, a requerimento do 

interessado, por até trinta dias, nos termos do art. 80, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

057, de 2006. (Capítulo V acrescentado pela Resolução nº 001/2014-CSMP) 

 
 

CAPÍTULO VI 
 

DA REMOÇÃO POR PERMUTA 
Art. 64. A remoção por permuta somente poderá ser requerida por membros do 

Ministério Público integrantes da mesma carreira, instância e entrância, preservada a respectiva 

antiguidade no cargo, mediante pedido escrito, formulado conjuntamente por ambos os pretendentes, 

dirigido ao Conselho Superior, nos termos do art. 64, inciso I, da Lei Federal nº 8.625, de 1993, e art. 101 

da Lei Complementar Estadual nº 057, de 2006. 

§ 1º O Conselho Superior do Ministério Público poderá indeferir, fundamentadamente, 

por motivo de relevante interesse público ou institucional e pelo voto de dois terços dos seus membros, o 

pedido de remoção por permuta. 

§ 2º O requerimento será admitido se, no momento em que formulado, os órgãos 

ministeriais a cargo dos interessados não se encontrarem em situação de acúmulo injustificado de 

processos. 

§ 3º Admite-se a remoção por permuta de membros em estágio probatório, desde que 

ambos estejam sob tal condição. 

§ 4º O prazo para a conclusão do procedimento de permuta, instaurado a partir do 

requerimento a que se refere o caput será de, no máximo, 90 (noventa) dias. 

Art. 65. São requisitos para a remoção por permuta: 

I - que os membros não tenham sido removidos da mesma forma nos vinte e quatro 

meses anteriores ao pedido, contados da publicação do ato administrativo que reconheceu a permuta, 

salvo se houver promoção subsequente de qualquer dos permutantes; e 

II - que os membros não tenham retido em seu poder injustificadamente, além do prazo 

legal, autos de processo em que oficiem e não os tenham restituído à secretaria sem a devida 

manifestação. 

Parágrafo único. A publicação a que se refere o inciso I implica a assunção automática 

do serviço dos respectivos órgãos ministeriais. 

Art. 66. É vedada a permuta de membro afastado por qualquer motivo do efetivo 

exercício do cargo ou àquele que houver regressado à carreira há menos de 1 (um) ano. 

Art. 67. Não será deferida a permuta: 
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I- se qualquer dos interessados houver requerido aposentadoria voluntária ou já possua 

tempo suficiente, devidamente homologado, que lhe possibilite requerê-la a qualquer tempo; 

II- quando o solicitante estiver inscrito em concurso de remoção não finalizado ou 

quando houver abertura de concurso de remoção; 

III- se um dos interessados: 

a) contar com menos de 1 (um) ano de efetivo exercício no órgão ministerial, ressalvada 

a hipótese prevista no art. 64, § 3º; 

b) for o mais antigo na carreira, instância ou entrância; 

c) estiver habilitado à promoção por antiguidade em carreira, instância ou entrância 

superior; 

 
 

 
permuta; 

 
 

de permuta. 

 
 

d) estiver integrado à última lista para ser promovido por merecimento; 

e) houver sofrido sanção disciplinar no período de 1 (um) ano anterior ao pedido de 

f) houver sofrido remoção compulsória no período de 2 (dois) anos anteriores ao pedido 

Art. 68. Não se dará remoção por permuta que implique simulação ou que, de qualquer 

forma, vise burlar o procedimento de remoção previsto neste Regimento Interno. 

Art. 69. Recebido e autuado o pedido, o Presidente do Conselho Superior publicará  

edital no Diário Eletrônico do Ministério Público ou na Imprensa Oficial para eventual impugnação no 

prazo de cinco dias. 

Parágrafo único. A impugnação da permuta poderá se fundar, além dos casos previstos 

neste Regimento Interno, em violação a normas legais ou regulamentares e diante de razões de 

interesse público, desvio de finalidade ou abuso de direito. 

Art. 70. Findo o prazo, havendo ou não impugnação, o Presidente do Conselho Superior 

solicitará manifestação quanto aos requisitos previstos neste Regimento Interno, no prazo de cinco dias, 

à Procuradoria-Geral de Justiça e Corregedoria-Geral do Ministério Público. 

Art. 71. Após, a Secretaria do Conselho Superior certificará sobre os requisitos previstos 

neste Regimento Interno, que lhe cabe informar e realizará a distribuição dos autos, por meio de sistema 

eletrônico informatizado, nos termos do art. 36 deste Regimento Interno. 

Art. 72. Devolvidos os autos à Secretaria do Conselho Superior pelo Conselheiro Relator, 

contendo cópia do relatório, o feito será incluído em pauta para julgamento. 

Art. 73. A remoção por permuta não confere direito à ajuda de custo nem gera vacância. 

Art. 74 A remoção por permuta torna vedada a remoção a pedido para a localidade de 

lotação anterior, pelo prazo de 2 (dois) anos. 

Art. 75 Fica sem efeito a permuta desde que realizada 1 (um) ano antes de vacância 

gerada por qualquer dos permutantes em razão de aposentadoria voluntária ou compulsória, demissão, 

remoção voluntária, exoneração ou posse em outro cargo público inacumulável. 

Art. 76. O questionamento da permuta, nos termos deste Regimento Interno, poderá 

ocorrer no prazo de 2 (dois) anos, sem prejuízo da análise da questão sob a ótica disciplinar. 

Art. 77. Nas hipóteses dos arts. 75 e 76, caberá ao órgão respectivo de cada Ministério 

Público decidir a lotação, na mesma carreira, instância e entrância do permutante, se constatada a 
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inviabilidade do seu retorno ao órgão ministerial originário, em razão de provimento por terceiro. 

(Capítulo VI alterado e artigos renumerados pela Resolução nº 009/2020-MP/CSMP) 

 
CAPÍTULO VII 

DO PEDIDO DE OPÇÃO PARA PERMANÊNCIA EM CARGO DE ENTRÂNCIA ELEVADA 

Art. 78. Ao Promotor de Justiça, titular de cargo cuja entrância tenha sido elevada, é 

permitido, quando promovido, formular pedido de opção, ao Conselho Superior do Ministério Público, 

para efetivação de sua promoção na comarca onde já se encontre titularizado, se nela houver vaga, no 

prazo de dez dias, contados da publicação do ato de promoção no Diário Oficial do Estado. 

§ 1º O pedido a que se refere o caput deste artigo deverá ser preenchido, 

preferencialmente, nos termos do Anexo IV deste Regimento, em que constam os pressupostos  

objetivos referidos nos incisos I, II, III, V, VI e VII do art. 89 da Lei Complementar Estadual nº 057, de 

2006, e outras informações a serem prestadas pelo requerente. 

§ 2º Ocorrendo elevação de entrância durante o processo de promoção, e finalizado este 

após seis meses da inscrição, o interessado deverá instruir seu pedido de opção com os elementos 

relativos aos pressupostos objetivos referidos nos incisos I, II, III, V, VI e VII do art. 89 da Lei 

Complementar Estadual nº 057, de 2006, e outras informações pertinentes. 

§ 3º O requerimento deverá ser apresentado por um dos meios previstos no § 2º do art. 

56 deste Regimento Interno, no prazo estabelecido no caput deste artigo. 

§ 4º Os documentos necessários à instrução do requerimento, de responsabilidade do 

membro do Ministério Público, deverão ser encaminhados com o pedido de opção. 

§ 5º A utilização dos meios previstos nas alíneas “a”, “b” e “c” do § 2º art. 56 deste 

Regimento não exclui a possibilidade de recebimento de inscrição por outra forma que venha a ser 

disponibilizada pela instituição. 

Art. 79. Para análise e julgamento do pedido de opção serão levados em consideração 

os dados relativos às atividades funcionais e à conduta do membro do Ministério Público, referentes aos 

seis meses anteriores de efetivo exercício na comarca recém-elevada, contados da data do protocolo do 

pedido. 

Parágrafo único. A atualização dos dados mencionados no caput deste artigo é de 

responsabilidade do membro do Ministério Público. 

Art. 80. Recebido e autuado o pedido de opção, o Presidente do Conselho Superior do 

Ministério Público dará imediata publicidade do fato, por meio de aviso no Diário Oficial do Estado, no 

Portal e na Intranet do Ministério Público, especificando o nome do requerente e o cargo cuja entrância 

foi elevada, para eventual impugnação, no prazo de cinco dias. 

§ 1º O interessado poderá impugnar o requerimento de opção, em petição fundamentada 

dirigida à Presidência do Conselho Superior do Ministério Público, no prazo de cinco dias, a contar da 

publicação de que trata o caput deste artigo, a qual deverá ser juntada aos autos do respectivo pedido 

de opção. 

§ 2º Findo o prazo, havendo ou não impugnação, o Presidente do Conselho Superior do 

Ministério Público encaminhará os autos à Corregedoria-Geral para, no prazo de cinco dias, ratificar ou 
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não os dados, as declarações e as informações constantes do requerimento de opção, relativas à 

Promotoria de Justiça da opção. 

§ 3º Após o retorno dos autos da Corregedoria-Geral, a Secretaria do Conselho Superior 

do Ministério Público providenciará a sua distribuição e remessa ao Conselheiro Relator. 

§ 4º O Conselheiro Relator poderá requerer as diligências que entender imprescindíveis 

à fundamentação de sua manifestação. 

§ 5º Devolvidos os autos à Secretaria do Conselho Superior pelo Conselheiro Relator, 

contendo cópia do relatório, o feito será incluído em pauta para julgamento. 

Art. 81. O requerente poderá desistir do pedido de opção até setenta e duas horas antes 

da data marcada para a sessão de julgamento do pleito. 

Art. 82. Na sessão em que for julgado o requerimento do candidato interessado, havendo 

impugnação, esta será decidida como preliminar pelo Conselho Superior do Ministério Público. 

§ 1º O julgamento do pedido de opção deve se ater aos pressupostos objetivos, nos 

termos do requerimento previsto no § 2º do art. 71 desta Resolução. 

§ 2º O Conselho Superior do Ministério Público poderá indeferir motivadamente o pedido, 

se contrário aos interesses do serviço, pelo voto da maioria absoluta dos seus membros. 

Art. 83. O Promotor de Justiça que tiver seu pleito indeferido pelo Conselho Superior do 

Ministério Público deverá entrar no exercício do cargo para o qual fora anteriormente promovido, no 

prazo previsto no art. 95 da Lei Complementar Estadual nº 057, de 2006, contados da data da 

publicação, no Diário Oficial do Estado, da decisão que indeferiu o seu pleito. (Capítulo VII acrescentado 

pela Resolução nº 003/2016/MP/CSMP) 

 
TÍTULO V 

DOS RECURSOS 

CAPÍTULO I 

DOS RECURSOS CONTRA AS ANOTAÇÕES NOS 

ASSENTAMENTOS DE MEMBROS 

Art. 84. Das anotações nos assentamentos relativos às atividades funcionais e à conduta 

dos membros do Ministério Público, pela Corregedoria-Geral, que importarem em demérito, caberá 

recurso ao Conselho Superior no prazo de dez dias, contados da ciência da decisão. 

 

 

membro. 

Art. 85. Improvido o recurso, será lançada a anotação de demérito no prontuário do 

 
 

CAPÍTULO II 

DA REVISÃO 

Art. 86. O Promotor de Justiça, ao promover o arquivamento, no âmbito de sua 

Promotoria, de notícias manifestamente infundadas, banais, insignificantes ou que não visem, em tese, à 

propositura da Ação Civil Pública, que lhe forem apresentadas diretamente, dará ciência ao interessado, 

facultando a este o direito de requerer a revisão pelo Conselho Superior, no prazo de 10 dez dias . 

Parágrafo único. O pedido de revisão será protocolizado no órgão que promoveu o 

arquivamento, devendo ser remetido, caso não haja reconsideração, no prazo de três dias, juntamente 
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com as peças de informação e com a decisão impugnada, ao Conselho Superior do Ministério Público. (§ 

alterado pela Resolução nº 001/2014-CSMP). 

TÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 87. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Superior, por deliberação da 

maioria de seus membros. 

Parágrafo único. O Conselho Superior, após reiteradas decisões, poderá fixar assentos 

sobre matérias de competência administrativa e súmulas sobre questões jurídicas, as quais serão 

publicadas no Diário Eletrônico do Ministério Público ou na Imprensa Oficial. 

Art. 88. As alterações neste Regimento Interno serão efetuadas por deliberação da 

maioria absoluta dos membros do Conselho Superior e publicadas no Diário Eletrônico do Ministério 

Público do Estado do Pará ou na Imprensa Oficial. 

Art. 89. Aplicam-se, subsidiariamente, aos procedimentos previstos neste Regimento 

Interno, no que for cabível, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal e a Lei n.º 9.784, de 

29 de janeiro de 1999. 

Art. 90. Este Regimento Interno entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 91. Ficam revogados o Regimento Interno do Conselho Superior, datado de 22 de 

dezembro de 1997, e as Súmulas 001/97-MP/CSMP, 001/98-MP/CSMP e 004/2003-MP/CSMP. 

Belém (PA), 13 de julho de 2010. 

 
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA 

Procurador-Geral de Justiça 
Presidente do Conselho Superior do Ministério Público 

 

ANTÔNIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA 
Subprocurador-Geral de Justiça, para área jurídico-institucional 

 

UBIRAGILDA DA SILVA PIMENTEL 

Corregedora-Geral 
 

RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES 

Procurador de Justiça 

 
 

GERALDO MAGELA PINTO DE SOUZA 

Procurador de Justiça 
 

ESTER DE MORAES NEVES DE OUTEIRO 

Procuradora de Justiça 
 

RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA 

Procurador de Justiça 
 

LUIZ CESAR TAVARES BIBAS 

Procurador de Justiça 
 

ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO 

Procurador de Justiça 
 

MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA 
Procuradora de Justiça 
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ANEXO I 

 

TABELA DE CLASSES DE REGISTRO E DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AO EGRÉGIO 

CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ 

 

N
º 

CLASSE / ASSUNTO / PARA 
DISTRIBUIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

- Remoção Compulsória de Membro do Ministério Público (Lei Complementar Estadual 

nº 057, de 06.07.2006, artigo 26, VIII e Regimento Interno, artigo 4º, VIII); 

- Pedido de Remoção por Permuta (Lei Complementar Estadual nº 057, de 06.07.2006, 

artigo 26, VI e Regimento Interno, artigo 4º, VI); 

- Pedido de Retificação do Quadro de Antiguidade (Lei Complementar Estadual nº 057, 

de 06.07.2006, artigo 26, IX e Regimento Interno, artigo 4º, IX); 

- Pedido de Autorização para Exercício do Magistério (Lei Complementar Estadual nº 

057, de 06.07.2006, artigo 155, §1º); 

- Pedido de Afastamento para Cursos ou Seminários de Aperfeiçoamento e Estudos e 

para exercer cargo da Administração Pública Direta ou Indireta (Lei Complementar 

Estadual nº057, de 06.07.2006, artigo 26, XI e XIX, Regimento Interno, artigo 4º, XI e 

XVIII e Resolução nº002/2009-CSMP, de 23.06.2009); 

- Exceção de Suspeição (Regimento Interno, artigos 49 a 54); 
- Recursos e Pedidos de Reconsideração de Decisões do CSMP (Regimento Interno, 

artigo 8º, VII); 

- Reversão, Reintegração e Aproveitamento de Membro do Ministério Público (Lei 

Complementar Estadual nº 057, de 06.07.2006, artigo 26, incisos XXI e XXII e 

Regimento Interno, artigo 4º, incisos XX e XXI); 

- Outros feitos de atribuição do CSMP para Relator (Regimento Interno, artigo 4º, 

XXVII, e Lei Complementar Estadual nº 057, de 06.07.2006, artigo 26, XXVIII). 

2 
- Arquivamento de Inquéritos Civis Públicos ou Peças de Informação (Regimento 
Interno, 
artigo 8º, VII) 

3 
- Vitaliciamento (Lei Complementar Estadual nº 057, de 06.07.2006, artigo 26, inciso 
VII, 
Regimento Interno, artigo 4º, inciso VII e Resolução nº002/2008-CSMP, de 01.10.2008). 

 

 

N

º 

CLASSE / ASSUNTO / REGISTRO / PARA CIÊNCIA E 

DELIBERAÇÃO DO COLEGIADO/ SEM NECESSIDADE DE 

DISTRIBUIÇÃO 

 

 
0

1 

- Processos de Remoção por Antiguidade, Processos de Promoção por 

Antiguidade/Merecimento, Processos Eleitorais para indicação de Membro do 

Ministério Público do Estado do Pará para o CNMP, CNJ, TJ-PA e Tribunais Regionais 

Federais (Lei Complementar Estadual nº 057, de 06.07.2006, artigo 26, I, II e III, 

Regimento Interno, artigo 4º, III, IV, artigo 8º, VIII, Resolução nº003/2007-CSMP, de 

27.02.2007 e 
Resolução nº001/2008-CSMP, de 25.02.2008) 

0

2 

- Outros feitos e expedientes que prescindem de Relator (Regimento Interno, artigo 6º, 
VII) 
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Procurador(a) de Justiça/Promotor(a) de Justiça: 

ANEXO II 

 

REQUERIMENTO DE REMOÇÃO/PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

 

 

Vem requerer inscrição a ( ) REMOÇÃO / ( ) PROMOÇÃO, pelo critério de 

ANTIGUIDADE para o cargo de  , nos termos dos artigos 88, 

89 e 98 da Lei Complementar nº 057/2006. 

Declaro, sob o compromisso do cargo, nos termos do art. 89 da Lei Complementar nº 

057/2006, que: 

 
Sim Não  

( ) ( ) estou respondendo a ação penal por crime sancionado com pena de reclusão; 

( ) ( ) 
estou respondendo a processo administrativo disciplinar (PAD) por infração 

sujeita à perda do cargo; 

( ) ( ) sofri qualquer penalidade disciplinar nos doze meses anteriores a este pedido; 

( ) ( ) estive afastado da carreira nos seis meses anteriores a este pedido; 

( ) ( ) 
dei causa, injustificadamente, a adiamento de audiência ou de ato processual, 

administrativo (extrajudicial) ou judicial, nos doze meses anteriores a este 

pedido; 

( ) ( ) 
tenho retidos em meu poder, injustificadamente, autos de processos, além do prazo 

legal, e não restituí autos à secretaria judicial sem a devida manifestação; 

( ) ( ) fui promovido ou removido nos seis meses anteriores a este pedido de promoção. 

 

 

 

 
titular; 

DECLARO, ainda, que: 

1. ( ) SIM ou ( ) NÃO tenho dois anos de efetivo exercício na entrância da qual faço parte; 

2. (    ) SIM ou ( ) NÃO tenho seis meses no efetivo exercício do cargo de Promotor de Justiça que sou 
 

3. ( )  SIM ou ( ) NÃO os serviços sob a responsabilidade de meu cargo se encontram em dia. 

APRESENTAR JUSTIFICATIVA em caso de declaração negativa:    
  . 

 

Informações Complementares (opcional)    
 

 
  . 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

 

Belém /PA,  de  de  . 

 
Procurador(a) de Justiça/Promotor(a) de Justiça 

Integrante da  entrância (Promotor de Justiça) 

 

Titular/Substituto do cargo de: 
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Promotor(a) de Justiça: 

Integrante da  entrância. 

 

Titular/Substituto do cargo: 

ANEXO III 

 

REQUERIMENTO DE PROMOÇÃO POR MERECIMENTO 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

 

Vem requerer inscrição a PROMOÇÃO, pelo critério de MERECIMENTO para o cargo de 

  , nos termos do art. 88 e 89, da Lei Complementar nº 057/2006. 

 
Nos termos do art. 89, da LCE n° 057/2006, art. 3°, incisos I a X e 7º da Resolução nº 03/2014/MP/CSMP, 

DECLARO, sob o compromisso do cargo, que: 
 

Sim Não  

( ) ( ) estou respondendo a ação penal por crime sancionado com pena de reclusão; 

( ) ( ) estou respondendo a processo administrativo disciplinar (PAD) por infração sujeita à perda do 

cargo; 

( ) ( ) sofri qualquer penalidade disciplinar nos doze meses anteriores a este pedido; 

( ) ( ) estive afastado da carreira nos seis meses anteriores a este pedido; 

( ) ( ) dei causa, injustificadamente, a adiamento de audiência ou de ato processual, administrativo 

(extrajudicial) ou judicial, nos doze meses anteriores a este pedido; 

( ) ( ) tenho retidos em meu poder, injustificadamente, autos de processos, além do prazo legal, e 

não restituí autos à secretaria judicial sem a devida manifestação; 

( ) ( ) fui promovido ou removido nos seis meses anteriores a este pedido de promoção; 

 
DECLARO, ainda, que: 

1. Resido   na  Comarca  de  , onde exerço minhas 

funções (ou no local autorizado pelo Procurador-Geral de Justiça); 

 

2. (   ) SIM ou ( ) NÃO tenho dois anos de efetivo exercício na entrância da qual faço parte; 
 

3. (    ) SIM ou ( ) NÃO tenho seis meses no efetivo exercício do cargo de Promotor de Justiça que sou 

titular; 
 

4. (    ) SIM ou ( ) NÃO tenho interesse em receber o Relatório de avaliação dos candidatos, previsto no 

art. 9º, caput e seus §§ 1º e 2º, da Resolução n.º 003/2014-CSMP; 

 
 

5. ( )  SIM ou ( ) NÃO os serviços sob a responsabilidade de meu cargo se encontram em dia. 

APRESENTAR JUSTIFICATIVA em caso de declaração negativa:    
 

 

 

  ; 
 

6. ( ) SIM ou ( ) NÃO sou assíduo; 

 

7. (   ) SIM ou ( ) NÃO cumpro o expediente forense. Minha jornada de trabalho no exercício do cargo é 

a seguinte:   ; 
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8. ( ) SIM ou (  ) NÃO exerço o magistério (caso exerça, informar o nome da instituição de ensino, o  

seu endereço, as disciplinas e os dias e horários das aulas que ministrar, demonstrando a compatibilidade de 

horário com o do exercício das funções ministeriais) 
 

 

 
  . 
 

 

APRESENTO: 

a) Aditamento, atualizações e informações complementares sobre a minha atuação funcional, com as 

devidas comprovações:_______________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 
  ; 

 

b) 01 (um) trabalho judicial / extrajudicial, demonstrando a efetividade deste e o seu impacto na sociedade 

(deverá ser encaminhado para o e-mail certame@mppa.mp.br, dentro do prazo de inscrição, com a demonstração 

da complexidade, efetividade e impacto na sociedade) 

 

c) cópia de 01 (um) trabalho jurídico, de qualquer natureza, que tenha emitido nos últimos seis meses, a 

contar do primeiro dia do prazo de inscrição, devidamente assinado, com indicação de recebimento pelo setor 

competente do Poder Judiciário ou do Ministério Público. (deverá ser encaminhado para o e-mail 

certame@mppa.mp.br, dentro do prazo de inscrição. Para cada hipótese das alíneas “b” e “c”, devem ser 

enviados trabalhos jurídicos distintos, com indicação expressa do item a que se referem). 

 
Nestes termos, 

Pede deferimento. 

 

Belém /PA,  de  de  . 

 

 
Promotor(a) de Justiça 

mailto:certame@mppa.mp.br
mailto:certame@mppa.mp.br
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Promotor(a) de Justiça:   

Integrante da  entrância. 
 

Titular/Substituto do cargo:    

Cargo pretendida Opção:     

ANEXO IV 

REQUERIMENTO DE OPÇÃO 

EXMO. SR. PRESIDENTE DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 

 

 

Vem, na forma da lei, apresentar pedido de opção pela efetivação de sua promoção no cargo pretendido, 

tendo em vista a recente elevação de entrância da Comarca, do referido cargo e a recente promoção do(a) 

Requerente, nos termos do art. 107, §2º c/c o art. 89, incisos I, II, III, V, VI e VII, da Lei Complementar Estadual nº 

057/2006. 

 

Nos termos do art. 89, incisos I, II, III, V, VI e VII, da Lei Complementar Estadual n° 057/2006, do art. 

3°, incisos I, primeira parte, III, IV, V, VII e X, e 7º da Resolução nº 003/2014/MP/CSMP, DECLARO, sob o 

compromisso do cargo, que: 

 

Sim Não 

( ) ( ) Respondo a ação penal por crime sancionado com pena de reclusão (inciso I). 

 
( 

 
) 

 
( 

 
) 

Respondo a processo administrativo disciplinar (PAD) por infração sujeita à perda do cargo 

(inciso II). 

( ) ( ) Sofri qualquer penalidade disciplinar nos doze meses anteriores a este pedido (inciso III). 

 
( 

 
) 

 
( 

 
) 

Causei, injustificadamente, adiamento de audiência ou de ato processual, administrativo 

(extrajudicial) ou judicial, nos doze meses anteriores a este pedido (inciso V), no cargo 

objeto do pedido de opção. 

 

( 

 

) 

 

( 

 

) 
Os serviços sob a responsabilidade de meu cargo se encontram em dia (inciso VI), objeto do 

pedido de opção. 

 
( 

 
) 

 
( 

 
) 

Tenho retidos em meu poder, injustificadamente, autos de processos, além do prazo legal, e 

não restituí autos à secretaria judicial sem a devida manifestação (inciso VII), no cargo 

objeto do pedido de opção. 

 

Os números de feitos com vista ao Ministério Público pendentes de manifestação, com as respectivas 

justificativas, são os seguintes: 

 

Os números de procedimentos extrajudiciais (inquérito civil, notícia e fato, procedimento administrativo e 

procedimento preparatório) tramitando sob minha responsabilidade e respectivas tramitações, devendo atentar para 

os prazos legais de conclusão e prorrogação justificável (art.2º, § 6º e7º, e art. 9º da Res. nº 23, art. 12 da Res. nº 13 

e Res. nº 63, ambas do CNMP), são os seguintes: 
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Sim Não 

(  ) (  ) Cumpro o expediente forense. Minha jornada de trabalho no exercício do cargo é a é a 

seguinte:    

 
 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

a) Aditamentos, atualizações e informações complementares sobre a minha atuação funcional, com as devidas 
comprovações: 

 

 

 

 
 

b) Informações sobre a execução do plano de atuação da referida Promotoria de Justiça, destacando as ações 
executadas de acordo com as atividades e metas planejadas para todas as Promotorias de Justiça em que 
atuei durante a vigência do plano de atuação.  

 
 

 

 

 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 
 

Belém-PA, ........ de ................................ de .................... 

 

 

 

 

 
Promotor(a) de Justiça 
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RESOLUÇÃO Nº 001/2008/MP/CSMP, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2008 

Dispõe sobre o processo de elaboração de lista sêxtupla 
destinada à indicação de Membros do Ministério Público 
do Estado do Pará ao preenchimento do quinto 
constitucional para vaga de Ministro do Superior Tribunal 
de Justiça. 

 

O Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará, no uso 
de suas atribuições legais, conferidas pelos artigos 15, I e 74, da Lei n° 8.625/93 e artigo 26, 
da Lei Complementar Estadual n° 057/2006, 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. Estabelecer normas, no âmbito do Ministério Público do Estado do 
Pará, para o processo de elaboração de lista sêxtupla de membros da instituição a serem 
submetidos à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, organizada por antiguidade, em 
conformidade com o disposto nos artigos 94 e 104, parágrafo único, II, da Constituição 
Federal. 

 

Art. 2º. É elegível o membro do Ministério Público em atividade que: 

I – tiver mais de 10 (dez) anos de efetivo exercício na carreira; 

II – tiver mais de 35 (trinta e cinco) anos e menos de 65 (sessenta e cinco) 
anos de idade; 

 

III – não tiver sofrido qualquer punição disciplinar em toda a sua carreira 
como Membro do Ministério Público. 

 

Art. 3º. É inelegível o Membro do Ministério Público que: 
 

I – afastado da carreira não reassumir as funções de seu cargo até 180 (cento 
e oitenta) dias antes da data da sessão para elaboração da lista; 

 

II – não se desincompatibilizar até 10 (dez) dias antes da data estabelecida 
para a sessão de elaboração da lista, mediante licença devidamente comprovada por ocasião 
do pedido de inscrição, se ocupante de cargo de representação classista ou cargo eletivo ou 
de confi ança nos órgãos do Ministério Público; 

 

Art. 4º. A elaboração da lista sêxtupla, de que trata o art. 1º, ocorrerá quando 
houver vaga disponível, informada ao Ministério Público pelo Superior Tribunal de Justiça. 

 

Art. 5º. O Presidente do Conselho Superior do Ministério Público fará publicar 
Edital na Imprensa Ofi cial do Estado, com antecedência mínima de quinze dias, dele 
constando: 

 

I – a data, a hora e o local da sessão pública do Conselho Superior para 
elaboração da lista; 

 

II – o prazo de inscrições; 
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III – as regras de elegibilidade e inelegibilidade. 
 

Art. 6º. O Membro do Ministério Público interessado poderá requerer a sua 
inscrição à vaga, mediante petição endereçada ao Presidente do Conselho Superior, 
apresentada no protocolo-geral do Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da 
publicação do Edital. 

 

§ 1º - No ato da inscrição, o interessado deverá instruir o pedido com 
curriculum vitae devidamente atualizado. 

 

§ 2º - O Conselho Superior do Ministério Público publicará no Diário Oficial do 
Estado a relação dos candidatos inscritos à vaga. 

 

§ 3º - Qualquer interessado poderá impugnar a inscrição, em petição 
fundamentada dirigida à Presidência do Conselho Superior do Ministério Público, no prazo 
de dois dias a contar da publicação de que trata o parágrafo anterior. 

 

§ 4º - As impugnações serão decididas pelo Conselho Superior do Ministério 
Público em sessão especialmente designada para esse fim. 

 

Art. 7º. Contra a decisão que deferir ou indeferir pedido de inscrição cabe 
recurso ao Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, no prazo de vinte e quatro horas, a 
contar de sua publicação. 

 

Art. 8º. A elaboração da lista sêxtupla será realizada pelo Conselho Superior 
do Ministério Público, em sessão pública, designada especialmente para esse fim, através de 
voto aberto e fundamentado de seus integrantes. 

 

Art. 9º. Proclamado o resultado, o Procurador-Geral de Justiça remeterá a 
lista sêxtupla ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça. 

 

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Sala de Sessões do Conselho Superior do Ministério Público, em Belém, 25 de 
fevereiro de 2008. 

 

ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA 
Subprocurador-Geral de Justiça para a área jurídico-institucional 

Presidente do Conselho Superior 

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER 
Corregedora-Geral do Ministério Público, em exercício. 

MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES 
Conselheiro 

PEDRO PEREIRA DA SILVA 
Conselheiro 

MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS 
Conselheira Convocada 

RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA 
Conselheiro Convocado 
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RESOLUÇÃO Nº 002/2008/MP/CSMP, DE 1º DE OUTUBRO DE 2008 
 

Regulamenta o processo de confirmação na 
carreira e vitaliciamento de Membros do 
Ministério Público do Estado do Pará. 

 

O Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará, Órgão 
de Administração Superior, no uso de suas atribuições legais e, na forma do artigo 15, inciso 
VII, da Lei nº 8.625, de 12.02.93 e do artigo 85, da Lei Complementar Estadual nº 057, de 
06.07.2006. 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. Estabelecer as normas regulamentadoras do processo de 
vitaliciamento ou confirmação na carreira de Membro do Ministério Público do Estado do 
Pará em estágio probatório. 

 

Art. 2º. Será confirmado na carreira o membro do Ministério Público que tiver 
concluído o prazo de efetivo exercício no cargo previsto na Constituição Federal, período no 
qual terá suas atividades funcionais e sua conduta acompanhadas e avaliadas pela 
Corregedoria-Geral do Ministério Público, a fim de que venha a ser vitaliciado ou não, pelo 
Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, ao término desse período. 

 

§ 1º Apurar-se-á a conveniência da permanência ou não da confirmação do 
membro do Ministério Público na carreira, levando-se em conta: 

 

I - os assentamentos funcionais do vitaliciando, de que tratam o inciso XIII e o 
§ 1º do art. 37 da LC nº 057/2006; 

 

II - os critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício das 
atribuições e freqüência e aproveitamento em cursos oficiais promovidos pela 
Administração Superior do Ministério Público ou reconhecidos pela Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento de Membros do Ministério Público, bem como a valoração 
objetiva desses e de outros critérios, conforme fixados, para a aferição do merecimento para 
promoção ou remoção, por ato deste Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, nos 
termos da Lei Complementar nº 057/2006; 

 

III - outros elementos confiáveis de informação de que dispuser a 
Corregedoria-Geral do Ministério Público. 

 

§ 2º Durante o período de avaliação a que se refere este artigo, caberá à 
Corregedoria-Geral do Ministério Público proceder o acompanhamento da atuação funcional 
e da conduta do Membro do Ministério Público, por meio de inspeções, correições, 
relatórios de atividades, cópias de trabalhos jurídicos remetidos e outros meios que possam 
influir na avaliação do desempenho funcional, além da inspeção permanente dos Órgãos de 
2º grau da Instituição. 

 

Art. 3º. Não serão considerados, para efeito de vitaliciamento, os dias em que 
o membro do Ministério Público estiver afastado de suas funções em razão de: 

 

I - férias; 
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II - licenças previstas na Lei Complementar Estadual; 
 

III - afastamentos previstos na Lei Complementar Estadual; 
 

IV - disponibilidade, nos termos da Lei Complementar Estadual; 
 

V -designação do Procurador-Geral de Justiça para realização de atividade de 
relevância para a instituição. 

 

Art. 4º. A Corregedoria-Geral do Ministério Público remeterá ao Conselho 
Superior do Ministério Público, com antecedência mínima de dois meses, antes do término 
do estágio probatório, relatório circunstanciado e individualizado sobre a atividade funcional 
e a conduta do vitaliciando, propondo, motivadamente, o seu vitaliciamento ou o seu não 
vitaliciamento. 

 

Art. 5º. Recebidos os autos dos processos referentes ao vitaliciamento, 
acompanhados dos relatórios da Corregedoria-Geral do Ministério Público, serão 
distribuídos, mediante sorteio, a um Conselheiro-Relator. 

 

Art. 6º. Será publicado Edital no Diário Oficial do Estado com a relação dos 
Promotores de Justiça em processo de vitaliciamento e dos respectivos Conselheiros- 
Relatores, estabelecendo o prazo de dez (10) dias úteis, contados da referida publicação, 
para impugnação da proposta de vitaliciamento apresentada pela Corregedoria-Geral, por 
qualquer membro do Ministério Público, através de petição escrita, individualizada e 
fundamentada, dirigida ao presidente do Conselho Superior. 

 

Art. 7º. Se a proposta da Corregedoria-Geral do Ministério Público for contra 
o vitaliciamento ou ocorrendo a impugnação de que trata o artigo anterior, suspende-se, até 
definitivo julgamento, o exercício funcional do membro do Ministério Público em estágio 
probatório, sem prejuízo do seu subsídio. 

 

Parágrafo único – O termo inicial da suspensão é o da publicação do Edital na 
imprensa oficial. 

 

Art. 8º. O Conselheiro-Relator intimará o interessado, através da Imprensa 
Oficial e mediante correspondência com Aviso de Recebimento, remetida para seu domicílio, 
devendo o Promotor de Justiça receber cópia do relatório da Corregedoria-Geral do 
Ministério Público ou da impugnação apresentada. 

 

Parágrafo Único. Ao ser intimado, no prazo de cinco (05) dias, o interessado 
apresentará defesa escrita, podendo juntar documentos, arrolar testemunhas, até o máximo 
de 3 (três), e requerer diligências. 

 

Art. 9º. Apresentada a defesa escrita, o Conselheiro-Relator determinará a 
realização das diligências que entender imprescindíveis ao esclarecimento dos fatos, no 
prazo não superior a quinze (15) dias, bem como a realização do que tiver sido requerido 
pelo interessado ou seu procurador. 

 

§ 1º. O Conselheiro-Relator designará data para a audiência de instrução, 
devendo ser ouvidos as testemunhas, o impugnante e o impugnado. 
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§ 2º. Após a inquirição, o impugnante e o impugnado serão notificados para 
apresentar alegações finais no prazo de três (3) dias. 

 

Art. 10. Apresentadas as alegações finais, o Conselheiro-Relator, no prazo de 
dez (10) dias, elaborará o relatório e submeterá o vitaliciamento a julgamento pelo Egrégio 
Conselho Superior do Ministério Público, mediante votação aberta, nominal e 
fundamentada, em sessão pública, divulgada por aviso a ser publicado no Diário Oficial do 
Estado e correspondência encaminhada aos interessados com Aviso de Recebimento. 

 

§ 1º. Somente pelo voto de dois terços dos membros do Conselho Superior 
poderá ser negado o vitaliciamento ao membro do Ministério Público em estágio probatório. 

 

§ 2º. Da decisão concessiva ou denegatória do vitaliciamento caberá recurso 
do interessado ao Colégio de Procuradores de Justiça, no prazo de dez (10) dias úteis, a 
partir da ciência da decisão. 

 

Art. 11. Deferido o vitaliciamento, o Conselho Superior expedirá o ato de 
confirmação do vitaliciando na carreira do Ministério Público; negado o vitaliciamento, o 
Promotor de Justiça, após transitar em julgado a decisão, será exonerado por ato do 
Procurador-Geral de Justiça. 

 

Art. 12. O Conselheiro-Relator, após o prazo a que se refere o Art. 6º, 
apresentará exposição fundamentada e instruída com documentos necessários, pela 
permanência ou não do Membro do Ministério Público na carreira, no prazo de cinco (5) 
dias. 

 

Parágrafo único: Se o relatório do Conselheiro-Relator for desfavorável ao 
vitaliciamento, será observado o procedimento previsto nos artigos 7º a 10, desta 
Resolução. 

 

Art. 13. O Egrégio Conselho Superior do Ministério Público decidirá acerca da 
proposta do Conselheiro-Relator, mediante votação aberta, nominal e fundamentada, na 
primeira sessão subseqüente, que será pública, divulgada por aviso a ser publicado no Diário 
Oficial do Estado. 

 

Art. 14. Não havendo impugnação, o Conselho Superior expedirá o ato de 
vitaliciamento do Promotor de Justiça. 

 

Art. 15. Durante a tramitação do procedimento de impugnação de 
vitaliciamento, o Membro do Ministério Público perceberá vencimentos integrais, contando- 
se, para todos os efeitos, o tempo de suspensão de exercício funcional. 

 

Art. 16. O Egrégio Conselho Superior do Ministério Público terá o prazo 
máximo de sessenta (60) dias para decidir sobre o não vitaliciamento e o Colégio de 
Procuradores de Justiça trinta (30) dias para decidir eventual recurso. 

 

Art. 17. O término do prazo do estágio probatório, sem que o vitaliciando seja 
avaliado pela Corregedoria-Geral e/ou sem que o Conselho Superior ou o Colégio de 
Procuradores de Justiça decidam a respeito, nos termos da Lei Complementar 057/2006, 
importa na concessão automática do vitaliciamento, sem prejuízo das sanções cabíveis pela 
omissão dos referidos órgãos. 
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Art. 18. As omissões desta Resolução serão resolvidas e decididas pela  
maioria dos Membros do Conselho Superior do Ministério Público. 

 

Art. 19. Fica revogada a Resolução nº 004/1997-CSMP/PA, de 24 de fevereiro 
de 1997. 

 

Art. 20. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Sala de Sessões do Conselho Superior do Ministério Público, em Belém, 1º de 
outubro de 2008. 

 

ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA 
Subprocurador-Geral de Justiça para a área jurídico-institucional 

 

UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL 
Corregedora-Geral do Ministério Público 

 

MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES 
Conselheiro 

 

LEILA MARIA MARQUES DE MORAES 
Conselheira 

 

PEDRO PEREIRA DA SILVA 
Conselheiro 

 

MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA 
Conselheira 

 

OLINDA MARIA DE CAMPOS TAVARES 
Conselheira 
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RESOLUÇÃO Nº 001/2011/MP/CSMP, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2011 

(Publicada no Diário Oficial nº 31876, de 18/03/2011) 
(Alterada pela Resolução nº 002/2019-CSMP – DOE nº 33788, de 24.01.2019) 

 

Dispõe sobre o processo eleitoral de escolha dos membros 
do Ministério Público do Estado do Pará para a composição 
do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho 
Nacional de Justiça. 

O Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará, no uso da 
atribuição que lhe é conferida pelo art. 4º da Lei Federal nº 11.372 de 28 de novembro de 
2006, e considerando o cronograma sugerido pelo Conselho Nacional de Procuradores- 
Gerais, nesta data, 

 
 

RESOLVE: 

Art. 1º Estabelecer normas, no âmbito do Ministério Público do Estado do 
Pará, sobre o processo eleitoral para: 

I - escolha de até três membros da Instituição para indicação do Conselho 
Nacional de Procuradores-Gerais e composição do Conselho Nacional do Ministério Público 
(CNMP), em conformidade com o disposto no art. 130-A, inciso III, da Constituição Federal, 
combinado com o art. 2º da Lei nº 11.372 de 28 de novembro de 2006; e 

II - escolha de membro da Instituição para indicação do Procurador-Geral da 
República e composição do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em conformidade com o 
disposto no art. 130-B, inciso XI, da Constituição Federal. 

Art. 2º São elegíveis: 

I - para o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), os membros, em 
atividade, com mais de trinta e cinco anos de idade e dez anos de carreira; e 

II - para o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os membros, em atividade, com 
mais de trinta e cinco anos e menos de sessenta e seis anos de idade. 

Art. 3º É inelegível o membro do Ministério Público que: 

I - afastado da carreira, não reassumir as funções de seu cargo até cento e 
oitenta dias antes da data da eleição; 

II - não se desincompatibilizar, até o termino do prazo para pedido de registro 
da candidatura, se ocupante de cargo de representação classista ou cargo eletivo ou de 
confiança nos órgãos do Ministério Público, mediante licença devidamente comprovada; e 

III - inscrever-se para indicação aos dois Conselhos, simultaneamente, salvo 
renúncia a uma das candidaturas antes do término do prazo de inscrição. 

Art. 4º É assegurado o exercício do direito de voto a membro do Ministério 
Público em atividade, nos termos desta Resolução, excetuado o que se encontrar afastado 
da carreira. 

§ 1º O eleitor poderá votar em candidatos elegíveis até o número de 
indicações postas em eleição para cada Conselho Nacional. 
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§ 2º O voto é exercido pessoalmente pelo eleitor, não sendo admitido voto 
por procuração. 

Art. 5º Durante o exercício do cargo de Conselheiro Nacional, ao membro do 
Ministério Público é vedado: 

I - integrar lista para promoção por merecimento; 

II - integrar lista para preenchimento de vaga reservada a membro do 
Ministério Público na composição de Tribunal; 

III - integrar o Conselho Superior e exercer a função de Corregedor; e 

IV - integrar lista tríplice para indicação ao cargo de Procurador-Geral de 
Justiça. 

Art. 6º A eleição de que trata o art. 1º será realizada em data a ser definida 
por edital do Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, observado, sempre que 
possível, o cronograma sugerido pelo Conselho Nacional dos Procuradores Gerais. (Caput 
alterado pela Resolução nº 001/2013/MP/CSMP) 

Art. 7º O Presidente do Conselho Superior do Ministério Público publicará, na 
Imprensa Oficial do Estado, com antecedência mínima de quinze dias, edital informando a 
realização do pleito e ainda: 

I - a data, a hora e o local da eleição; 

II - o número de indicações postas em eleição; 

III - o nome dos membros da Comissão Eleitoral; e 

IV - o prazo de inscrição. 

Parágrafo único. A publicação do edital será comunicada a todos os membros 
em atividade, por meio do e-mail funcional. 

Art. 8º A eleição será presidida por Comissão Eleitoral, formada pelo 
Procurador de Justiça mais antigo e pelos dois Promotores de Justiça mais antigos na  
terceira entrância que aceitarem o encargo. 

Art. 9º A Comissão Eleitoral instalar-se-á nas quarenta e oito horas seguintes  
à publicação do edital a que se refere o art. 7º, sob a presidência do Procurador de Justiça e 
secretariada por um dos Promotores de Justiça, na forma do artigo anterior. 

Art. 10. O integrante da carreira elegível deverá requerer o registro de sua 
candidatura, mediante petição endereçada à Comissão Eleitoral e apresentada no protocolo 
geral do Ministério Público, no prazo de cinco dias, a contar da publicação do edital a que se 
refere o art. 7º. 

Parágrafo único. No requerimento de inscrição o candidato deverá declarar: 

I - preencher os pressupostos constantes do art. 2°, incisos I ou II; e 

II - ter ciência das vedações constantes no art. 3° da Lei n° 11.372 de 2006, 
caso venha a ser nomeado Conselheiro. 

Art. 11. Encerrado o prazo previsto no artigo anterior, a Comissão Eleitoral 
decidirá sobre os pedidos de registro de candidatos nas vinte e quatro horas seguintes. 

Art. 12. Contra decisão que deferir ou indeferir pedido de registro de 
candidatura, cabe recurso ao Conselho Superior do Ministério Público, mediante petição 
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endereçada à Comissão Eleitoral, com as devidas razões, e apresentada no protocolo geral 
da Instituição, no prazo de vinte e quatro horas, a contar da publicação da decisão. 

Art. 13. No prazo de vinte e quatro horas da interposição do recurso, a 
Comissão Eleitoral poderá exercer o juízo de retratação, encaminhando imediatamente o 
recurso, em caso de denegação, ao Conselho Superior, que decidirá nas quarenta e oito 
horas seguintes. 

Art. 14. É facultado ao candidato indicar, até quarenta e oito horas antes do 
pleito, membro do Ministério Público para, como seu delegado perante a mesa receptora de 
voto, apresentar impugnações, interpor recursos, acompanhar e fiscalizar a eleição. 

Art. 15. A votação, em escrutínio secreto, transcorrerá das dez às dezesseis 
horas, cabendo à Comissão Eleitoral assegurar o sigilo do voto, mediante as seguintes 
providências: 

I - uso de cédula oficial devidamente autenticada; 

II - votação em cabine indevassável; e 

III - emprego de urna que assegure a inviolabilidade do sufrágio. 

§ 1º Os nomes dos candidatos inscritos para cada Conselho Nacional devem 
figurar em ordem alfabética. 

§ 2º A votação poderá ser realizada mediante o uso de urna eletrônica 
especialmente cedida pelo Tribunal Regional Eleitoral. 

Art. 16. O integrante do Ministério Público lotado em comarca do interior ou 
o que estiver em gozo de férias ou de licença, excetuado o que se encontrar afastado da 
carreira, poderá remeter o seu voto, sob registro postal, de onde estiver, à Comissão 
Eleitoral, em dupla sobrecarta, contendo a maior e externa o nome legível e a assinatura do 
eleitor, e a menor e interna, branca, opaca e no tamanho comercial, sem qualquer 
identificação, contendo apenas o voto. 

Parágrafo único. Após o término da votação presencial, a Comissão Eleitoral 
verificará a regularidade do voto postal, depositando o envelope interno na urna. 

Art. 17. Terminada a votação, a Comissão Eleitoral se transformará 
automaticamente em Comissão Apuradora, fazendo a contagem dos votos, decidindo, por 
maioria, as impugnações ou incidentes havidos no decorrer da votação e apuração e 
proclamará o resultado, sendo lavrada a ata circunstanciada de todo o processo. 

§ 1º Será considerado nulo o voto quando o eleitor assinalar na cédula nomes 
de candidatos em número superior ao das indicações para cada Conselho Nacional, bem 
como o voto dado a candidato não registrado ou inelegível. 

§ 2º Das deliberações da Comissão Apuradora, cabe recurso imediato, por 
petição ou termo, ao Conselho Superior, que decidirá nas quarenta e oito horas seguintes. 

Art. 18. Estarão eleitos tantos candidatos quanto forem as indicações postas 
em eleição para cada Conselho Nacional, na ordem da votação nominal que cada um tenha 
recebido. 

 
que: 

Parágrafo único. O empate na votação será resolvido em favor do candidato 

 
a) for mais antigo na carreira do Ministério Público; 
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b) tiver maior tempo de serviço público; ou 

c) for mais idoso. 

Art. 19. Proclamado pela Comissão Eleitoral o resultado final da eleição, e 
havendo recurso e sendo este julgado, o Procurador-Geral de Justiça remeterá, ao Conselho 
Nacional dos Procuradores-Gerais, os nomes dos indicados ao Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP), bem como, ao Procurador-Geral da República, o nome do 
indicado ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

Art. 20. A decisão do Conselho Superior do Ministério Público sobre recurso 
ou impugnações é terminativa na esfera administrativa e insuscetível de reconsideração. 

Art. 21. Todos os documentos e os materiais relativos à eleição ficarão sob a 
guarda e responsabilidade da Comissão Eleitoral até o envio do resultado da eleição pelo 
Procurador-Geral de Justiça, conforme o disposto no art. 19. 

Art. 22. Aplicam-se ao processo eleitoral, subsidiariamente, as normas da Lei 
Complementar Estadual nº 057 de 6 de julho de 2006, do Código Eleitoral e do Regimento 
Interno do Conselho Superior. (Alterado pela Resolução nº 002/2019-CSMP, de 23.01.2019) 

Art. 23. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 24. Fica revogada a Resolução nº 003/2007/MP/CSMP, de 27 de fevereiro 
de 2007. 

Sala de Sessões do Conselho Superior do Ministério Público, em 22 de 
fevereiro de 2011. 

 
 

ANTÔNIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA 
Subprocurador-Geral de Justiça para a área jurídico-institucional 

Presidente do Conselho Superior com delegação de PGJ 
 

RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES 
Corregedor-Geral do Ministério Público 

 
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS 

Conselheiro-Secretário 
 

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA 
Conselheiro 

 
ANA LOBATO PEREIRA 

Conselheira 
 

MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA 
Conselheira 

 

MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR 
Conselheiro 
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RESOLUÇÃO Nº 003/2014/MP/CSMP, DE 20 DE AGOSTO DE 2014. 

 

  Dispõe sobre os critérios objetivos e o sistema de 

pontuação para aferição do merecimento dos membros 

do Ministério Público do Estado do Pará nos concursos 

de remoção e promoção. 

O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 

PARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 26, incisos II e XIII, da Lei 

Complementar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006, e pela Resolução nº 02/2005, do 

Conselho Nacional do Ministério Público, 

RESOLVE:  

Art. 1º  Estabelecer os critérios objetivos e o sistema de pontuação para 

valoração do merecimento dos membros do Ministério Público do Estado do Pará, com 

vistas à composição da lista tríplice nos concursos de remoção e promoção. 

Parágrafo único. Para efeito desta Resolução, todas as informações 

levantadas pela Corregedoria-Geral, referir-se-ão aos meses anteriores ao do período de 

inscrição. (§ alterado pela Resolução nº 005/2019/MP/CSMP, de 11.03.2019) 

Art. 2º  As sessões do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) para 

indicação das remoções e promoções por merecimento serão públicas, e as votações, 

abertas, nominais e fundamentadas.  

Art. 3º  São pressupostos para a remoção e promoção de membro do 

Ministério Público por merecimento: 

I - que tenha, no mínimo, dois anos de efetivo exercício na respectiva 

entrância e, pelo menos, seis meses no efetivo exercício do cargo de Promotor de Justiça 

do qual o candidato for titular, respeitadas as exigências constitucionais ou legais quanto à 

posição do candidato na lista de antiguidade, salvo se não houver com tais requisitos 

quem aceite o lugar vago, conforme preceituam o art. 93, inciso II, alínea “b”, da 

Constituição Federal, e art. 90 da Lei Complementar Estadual nº 057, de 6 de julho de 

2006; 

II - que resida na comarca em que exerce suas atribuições, salvo quando 

expressamente autorizado pelo Procurador-Geral de Justiça a residir em outra localidade, 

de acordo com o art. 93, inciso VII, da Constituição Federal, combinado com o art. 1º e art. 

2º, § 5º, da Resolução nº 26, do Conselho Nacional do Ministério Público, e art. 4º da 

Resolução nº 006/2011, do Colégio de Procuradores de Justiça; 

III - que não esteja respondendo à ação penal por crime sancionado com 

pena de reclusão, assim declarado pelo requerente no pedido de inscrição, sob pena de 

indeferimento, sem prejuízo das sanções penais e disciplinares cabíveis em caso de 

falsidade, nos termos do art. 89, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 057, de 2006;  

IV - que não esteja respondendo a processo administrativo disciplinar (PAD) 

por infração sujeita à perda do cargo, em conformidade com o art. 89, inciso II, da Lei 

Complementar Estadual nº 057, de 2006; 

V - que não tenha sofrido qualquer penalidade disciplinar nos doze meses 
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anteriores ao pedido de inscrição, de acordo com o art. 89, inciso III, da Lei Complementar 

Estadual nº 057, de 2006; 

VI - que tenha retornado à carreira, se dela tiver se afastado, no mínimo seis 

meses antes do pedido de inscrição, conforme o art. 89, inciso IV, da Lei Complementar 

Estadual nº 057, de 2006;  

VII - que não tenha dado causa, injustificadamente, a adiamento de audiência 

ou de ato processual, administrativo ou judicial, nos doze meses anteriores ao pedido de 

inscrição, de acordo com o art. 89, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 057, de 

2006;  

VIII - que não tenha sido removido ou promovido nos seis meses anteriores 

ao pedido de inscrição, nos termos do art. 89, inciso VIII, combinado com o art. 98, § 1º, da 

Lei Complementar Estadual nº 057, de 2006;  

IX - que esteja com os serviços de seu cargo em dia, de acordo com o art. 

89, inciso VI, da Lei Complementar Estadual nº 057, de 2006, salvo demora devidamente 

justificada; e 

X - que não retenha em seu poder injustificadamente, além do prazo legal, 

autos de processo em que oficie, não podendo devolvê-los ao cartório ou à repartição 

competente sem a devida manifestação, conforme  dispõe o art. 93, inciso II, alínea “e”, 

combinado com  o art. 129, § 4º, ambos da Constituição Federal, e art. 89, inciso VII, 

combinado com  o art. 154, inciso XXVI, da Lei Complementar Estadual nº 057, de 2006. 

 § 1º   Não havendo, na primeira quinta parte, candidato que tenha os dois 

anos de efetivo exercício ou aceite o lugar vago, poderão concorrer à vaga os membros 

que integrem a segunda quinta parte da lista de antiguidade e que atendam aos 

pressupostos, e assim sucessivamente. 

§ 2º  Para efeito de cálculo da quinta parte da lista de antiguidade, 

considerar-se-á o número de cargos providos até o encerramento do prazo de inscrição, 

arredondando-se para o número inteiro superior, caso o resultado da aplicação do 

percentual seja fracionário.  

Art. 4º  O membro que exercer o cargo de presidente de entidade de 

representação de classe do Ministério Público, em nível estadual ou nacional, poderá 

concorrer à remoção e à promoção por merecimento, conforme o disposto no art. 53, 

inciso VII, da Lei Federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, combinado com o  art. 128, 

inciso VII, da Lei Complementar Estadual nº 057, de 2006.  

Parágrafo único.  O membro referido no caput deste artigo e o que se 

encontrar na assessoria de órgão da Administração Superior, em órgão auxiliar do 

Ministério Público ou em função administrativa, no âmbito da própria instituição, na 

hipótese de concorrer à remoção ou promoção por merecimento, será avaliado pelo 

Conselho Superior em toda a carreira, a partir dos relatórios de atividades encaminhados à 

Corregedoria-Geral, ressalvado o disposto no art. 11, §§ 2º e 3º, desta Resolução.  

Art. 5º  Durante o exercício do mandato do Conselho Nacional do Ministério 

Público, ao membro do Ministério Público é vedado integrar lista para promoção por 

merecimento, conforme dispõe o art. 3º, inciso I, da Lei Federal nº 11.372, de 28 de 

novembro de 2006.  
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Art. 6º A lista tríplice será formada pelos candidatos que obtiverem maior 

pontuação quando da avaliação dos critérios objetivos de merecimento.  

§ 1º  Havendo somente um candidato, dentre os inscritos, que preencha os 

requisitos legais, este será indicado à vaga independentemente de aferição dos critérios 

objetivos de merecimento, observado o disposto no art. 96, § 4º, da Lei Complementar 

Estadual nº 057, de 2006. 

§ 2º  É obrigatória a remoção ou promoção do membro do Ministério Público 

que figure três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento, de 

acordo com o art. 93, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal; art. 61, inciso III, da Lei 

Federal nº 8.625, de 1993; e art. 93, caput, da Lei Complementar Estadual nº 057, de 

2006. 

§ 3º  Não sendo caso de remoção ou promoção obrigatória, a escolha recairá 

no membro do Ministério Público que obtiver maior pontuação, prevalecendo, em caso de 

empate, a antiguidade na entrância, em conformidade com o art. 93, inciso II, alínea  “c”, e 

art. 61, inciso VI, da Lei Federal nº 8.625, de 1993, e art. 94 da Lei Complementar 

Estadual nº 057, de 2006.  

§ 4º  O membro removido ou promovido por antiguidade ou merecimento terá 

sua inscrição prejudicada nos demais certames para os quais houver protocolado 

requerimento em data anterior à sessão de julgamento de sua remoção ou promoção.  

Art. 7º  A comunicação de vaga, o requerimento de inscrição, a fixação e a 

publicação da lista de inscritos e o prazo para impugnações e reclamações obedecerão à 

legislação vigente e ao preceituado nesta Resolução.  

Art. 8º  No requerimento de inscrição, o candidato deverá: 

I - declarar, sob o compromisso do cargo: 

a) que preenche os pressupostos objetivos elencados no art. 3º, incisos I a X, 

desta Resolução;  

b) o número de processos com vista ao Ministério Público pendentes de 

manifestação, com as respectivas justificativas; (alínea revogada pela Resolução nº 

007/2020/MP/CSMP, de 12.08.2020, DOE de 18.08.2020) 

c) o número de inquéritos civis, procedimentos administrativos, 

procedimentos preparatórios e procedimentos investigatórios sob sua responsabilidade e 

respectivas tramitações, devendo atentar para os prazos legais de conclusão e 

prorrogação justificável, de acordo com o art. 2º, §§ 6º e 7º, e art. 9º da Resolução nº 23,  

art. 12 da Resolução nº 13 e Resolução nº 63, de 1º de dezembro de 2010, ambas do 

Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP); (alínea revogada pela Resolução nº 

007/2020/MP/CSMP, de 12.08.2020, DOE de 18.08.2020) 

d) que é assíduo e cumpre o expediente forense; e 

e) se exerce o magistério, o nome da instituição de ensino e o respectivo 

endereço, as disciplinas e os dias e horários das aulas que ministrar, demonstrando a 

compatibilidade de horário com o do exercício das funções ministeriais, conforme o 

disposto no art. 154, inciso XXXII, da Lei Complementar Estadual  nº 057, de 2006; 

II - apresentar: 
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a) informações complementares que entender necessárias sobre a sua 

atuação funcional, constantes das alíneas do § 1º do art. 37, exceto a “b”, da Lei 

Complementar Estadual nº 057, de 2006, com as devidas comprovações;  

b) informações sobre quais as Procuradorias ou Promotorias de Justiça em 

que exerceu ou exerce seu múnus durante o Plano de Atuação vigente; (alínea revogada 

pela Resolução nº 005/2019/MP/CSMP, de 11.03.2019) 

b) comprovação de atuação judicial ou extrajudicial, demonstrando a 

efetividade e o seu impacto na sociedade; e (alínea renumerada pela Resolução nº 

005/2019/MP/CSMP, de 11.03.2019) 

c) cópia de peça jurídica, de qualquer natureza, que tenha emitido nos 

últimos seis meses, a contar do primeiro dia do prazo de inscrição, a qual deverá ser do 

original devidamente assinado, com indicação de recebimento pelo setor competente do 

Poder Judiciário ou do Ministério Público. (alínea renumerada e alterada pela Resolução nº 

005/2019/MP/CSMP, de 11.03.2019) 

§ 1º  Para cada hipótese das alíneas “b” e “c”, devem ser enviados trabalhos 

jurídicos distintos, a serem apresentados na data da inscrição, por meio físico ou digital, 

em arquivo formato PDF, para o endereço certame@mppa.mp.br, com indicação expressa 

do item a que se referem. (§ alterado pela Resolução nº 007/2020/MP/CSMP, de 

12.08.2020, DOE de 18.08.2020) 

§ 2º  Para efeito do disposto da alínea “c”, serão admitidas manifestações 

orais, quando reduzidas a termo ou comprovadas pela mídia respectiva, para 

demonstração da atuação jurídica. 

§ 3º O membro que se encontrar em uma das situações abaixo descritas, 

poderá apresentar a peça de que trata a alínea “c”, emitida nos últimos seis meses, a 

contar da data anterior do início de seu exercício em: 

a) cargo de presidente de entidade de representação de classe do Ministério 

Público, em nível estadual ou nacional;  

b) cargo de assessoria de órgão da Administração Superior e assessoria de 

órgão auxiliar do Ministério Público;  

c) função administrativa, no âmbito da própria Instituição;  

d) cargo de Conselheiro ou de Assessor do Conselho Nacional do Ministério 

Público e Conselho Nacional de Justiça; e  

e) férias ou licença que ultrapasse o período mínimo de seis meses. (§ 

acrescentado pela Resolução nº 005/2019/MP/CSMP, de 11.03.2019) 

Art. 9º  Após a fase de inscrição e a análise sobre o critério de 

admissibilidade previsto no Regimento Interno do Conselho Superior, a Secretaria deste 

enviará os autos à Corregedoria-Geral, que elaborará o relatório onde constarão todas as 

informações necessárias à avaliação dos candidatos. 

§ 1º  Concluído o relatório de que trata o caput, a Corregedoria-Geral 

publicará aviso de disponibilidade do documento. (Alterado pela Resolução nº 

002/2016/MP/CSMP, de 25.08.2016) 

mailto:certame@mppa.mp.br


53  

§ 2º A Corregedoria-Geral encaminhará cópia do relatório aos membros do 

Ministério Público do quinto concorrente e imediatamente do subsequente, se houver. 

(Alterado pela Resolução nº 002/2016/MP/CSMP, de 25.08.2016) 

§ 3º É facultado ao membro do Ministério Público apresentar, no prazo de 

cinco dias úteis, a contar da publicação do aviso previsto no § 1º, pedido de correção de 

seus dados funcionais informados até o dia da inscrição no certame ou de impugnação de 

quaisquer dados apresentados no relatório dos candidatos concorrentes do mesmo quinto 

da lista de antiguidade. (Alterado pela Resolução nº 002/2016/MP/CSMP, de 25.08.2016) 

§ 4º A petição referida no parágrafo anterior será endereçada ao Corregedor-

Geral do Ministério Público, que regulamentará o procedimento em ato próprio, 

apresentando o relatório final, cabendo ao Conselho Superior decidir a impugnação. 

(Acrescentado pela Resolução nº 002/2016/MP/CSMP, de 25.08.2016) 

§ 5º  O membro do Conselho Superior poderá solicitar à Corregedoria-Geral 

a adoção de providências com vistas à confirmação das declarações, informações e dados 

funcionais do candidato. (Renumerado pela Resolução nº 002/2016/MP/CSMP, de 

25.08.2016) 

Art. 10.  O merecimento será aferido considerando-se a presteza, a 

produtividade, a segurança e a qualidade técnica dos trabalhos, o grau de efetividade do 

trabalho judicial ou extrajudicial, o aprimoramento da cultura jurídica, o tempo de efetivo 

exercício na carreira e o cumprimento das metas do Plano de Atuação.   

Art. 11.  A avaliação do merecimento dar-se-á por meio de:  

I - relatórios de atividades funcionais, elaborados mediante levantamento 

manual (relatório microfilmado) até 2001 e por meio de sistemas informatizados, tais como 

Sistema de Atividades Anuais (SIATIVA), Sistema de Atividades dos Membros do 

Ministério Público (SIAMP) e Sistema Integrado do Ministério Público (SIMP), a partir de 

2002;  

II - relatórios contendo conceitos obtidos pela avaliação das atuações 

jurídicas anexadas na data da inscrição e analisadas pela Corregedoria-Geral, nos 

quesitos: 

a) segurança e qualidade técnica da peça jurídica; e 

b) grau de efetividade da atuação jurídica, demonstrando a efetividade e o 

impacto desta na sociedade; 

III - documentos e informações constantes do sistema do Departamento de 

Recursos Humanos e das fichas e pastas funcionais de cada membro, mantidas pela 

Corregedoria-Geral, relacionados aos meses anteriores ao período da inscrição; 

IV - informações obtidas pelos Procuradores de Justiça de inspeção 

permanente aos serviços dos Promotores de Justiça nos feitos em que oficiarem; e 

V - dados relativos ao cumprimento das metas do Plano de Atuação (PA), 

inseridos no Sistema de Elaboração e Acompanhamento dos Planos de Atuação do 

Ministério Público (SEAPA), quadrimestralmente, a cargo do Coordenador ou do membro 

responsável pelo envio do PA. (Alterado pela Resolução nº 002/2016/MP/CSMP, de 

25.08.2016) 
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§ 1º  Somente serão lançados no Relatório das Atividades Funcionais - 

Movimentação na Carreira os dados que tenham sido devidamente inseridos no sistema 

próprio adotado pelo órgão correcional e recebidos até o mês anterior ao período da 

inscrição. 

§ 2º  Na remoção e promoção para o cargo de Promotor de Justiça, o 

merecimento será apurado em toda a carreira. 

§ 3º  No acesso ao cargo de Procurador de Justiça, o merecimento será 

apurado na última entrância, computando-se, inclusive, o exercício cumulativo em 

entrâncias diversas. 

§ 4º  Na remoção de Procurador de Justiça, o merecimento será apurado no 

exercício do cargo.  

Art. 12.  A presteza deve ser avaliada quanto aos seguintes aspectos e 

observadas as respectivas pontuações: 

I - dedicação, definida a partir de ações como: 

a) cumulação de cargos da carreira, cumulação de cargo da carreira com 

função administrativa e cumulação de cargo da carreira com representação de classe - de 

0 (zero) a 5 (cinco) pontos;  

b) exercício de atividades de assessoramento e representação de classe, 

sem cumulação - de 0 (zero) a 3 (três) pontos; 

  c) participação em grupo de trabalho/comissão; representação institucional 

como palestrante/debatedor ou em evento, órgão colegiado e projeto - de 0 (zero) a 3 

(três) pontos; 

d) atuação, como proponente, em audiências públicas - de 0 (zero) a 4 

(quatro) pontos;  

e) instauração de procedimentos extrajudiciais (inquérito civil, procedimento 

administrativo e procedimento preparatório) e procedimentos investigatórios do Ministério 

Público -  de 0 (zero) a 02 (dois) pontos; 

f) finalização de procedimentos extrajudiciais (inquérito civil, procedimento 

administrativo e procedimento preparatório) e procedimentos investigatórios do Ministério 

Público - de 0 (zero) a 04 (quatro) pontos; e 

g) participação em mutirões ou assemelhados realizados pelo Ministério 

Público ou por outras instituições públicas ou privadas e exercício de atividades especiais, 

desde que designado pelo Procurador-Geral de Justiça, em caráter excepcional, fora da 

Promotoria de Justiça de origem e sem prejuízo de suas atribuições. – de 0 (zero) a 2 

(dois) pontos;  

II - entrega, no prazo, das informações de produtividade, constantes do 

sistema adotado pelo órgão correcional – de 0 (zero) a 2 (dois) pontos. (Alterado pela 

Resolução nº 002/2016/MP/CSMP, de 25.08.2016) 

III - entrega, no prazo, das informações referentes à execução do Plano de 

Atuação e/ou sua retificação, constantes do sistema adotado pelo órgão correcional - de 0 

(zero) a 2 (dois) pontos.” (Acrescentado pela Resolução nº 002/2016/MP/CSMP, de 

25.08.2016) 
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Parágrafo único. As pontuações referentes ao inciso I, alíneas “e” e “f”, ficam 

condicionadas à apresentação da portaria de instauração dos procedimentos extrajudiciais 

e investigatórios e da ciência das partes da promoção do arquivamento, respectivamente. 

(§ único acrescentado pela Resolução nº 006/2014/MP/CSMP, de 18.11.2014) 

Art. 13.  A produtividade será avaliada levando-se em conta os seguintes 

aspectos e observadas as respectivas pontuações: 

I - os atos jurídicos praticados pelo membro no exercício profissional - de 0 

(zero) a 34 (trinta e quatro) pontos; e 

II - as peças jurídicas produzidas no exercício profissional - de 0 (zero) a 29 

(vinte e nove) pontos. 

§ 1º  Os atos e peças jurídicas praticados e produzidas durante toda a 

carreira do membro serão aferidos por meio de levantamento em relatórios das atividades 

funcionais microfilmados, bem como constantes de sistemas informatizados, tais como 

SIATIVA, SIAMP e SIMP,  nos termos do inciso I do art. 11 desta Resolução, salvo no 

caso de acesso ao cargo de Procurador de Justiça, que serão apurados na última 

entrância, e de remoção de Procurador de Justiça, que serão aferidos no exercício do 

cargo, conforme dispõe o art. 11, §§ 3º e 4º, desta Resolução. 

§ 2º  As pontuações previstas nos incisos I e II obedecerão à gradação de 0 

(zero) a 16 (dezesseis) pontos (Grupo I - Atos Jurídicos), 0 (zero) a 18 (dezoito) pontos 

(Grupo II - Atos Jurídicos), 0 (zero) a 13 (treze) pontos (Grupo I - Peças Jurídicas) e 0 

(zero) a 16 (dezesseis) pontos (Grupo II - Peças Jurídicas), conforme tabela apuratória 

anexa a esta Resolução.  

  Art. 14.  A segurança e a qualidade técnica da peça jurídica serão aferidas 

pela firmeza e confiabilidade da peça encaminhada, levando-se em conta a apresentação, 

a adequação, a fundamentação fática e jurídica, a correção de linguagem e os requisitos 

formais, observada a gradação de 0 (zero) a 6 (seis) pontos. 

  Parágrafo único.  Para a avaliação de que trata este artigo, será considerada 

a peça jurídica referida no art. 8º, inciso II, alínea “d”, desta Resolução.  

Art. 15.  O grau de efetividade da atuação judicial ou extrajudicial será 

avaliado mediante análise do trabalho referido no art. 8º, II, alínea “c”, no qual o candidato 

deverá demonstrar, em redação sucinta, a complexidade da elaboração, a efetividade e o 

impacto deste na sociedade, com observância à gradação de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. 

 Art. 16.  O aprimoramento da cultura jurídica em área de interesse da 

Instituição será aferido conforme os comprovantes encaminhados à Corregedoria-Geral, 

relativos aos seguintes itens: 

I - título ou certificado de conclusão de curso de especialização - 1 (um) 

ponto; 

II - título ou certificado de conclusão de curso de mestrado - 2 (dois) pontos; 

III - título ou certificado de conclusão de curso de doutorado - 3 (três) pontos; 

IV - título ou certificado de conclusão de curso pós-doutorado - 4 (quatro) 

pontos; 

V - publicação de livros - 2 (dois) pontos; 
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VI - publicação de teses aprovadas - 1,5 (um e meio) pontos; 

VII - publicação de artigos científicos - 1 (um) ponto; 

VIII - obtenção de prêmios relacionados à atividade funcional - 0,5 (meio) 

ponto; e 

IX - certificado de frequência integral a congressos, seminários, conferências, 

palestras, painéis e outros eventos dirigidos ao aprimoramento jurídico dos membros do 

Ministério Público - de 0 (zero) a 1 (um) ponto. 

§ 1º As pontuações a que se referem os incisos I a IV serão conferidas a 

membro do Ministério Público portador de um ou mais diploma ou certificado de conclusão 

de curso, quando feito sem afastamento do membro das funções ministeriais ou durante o 

gozo de férias ou de licença prêmio, sendo essas pontuações reduzidas à metade se a 

participação do membro ocorreu com afastamento das funções ministeriais ou antes do 

ingresso na carreira do Ministério Público. 

§ 2º  Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, serão aceitos cursos 

telepresenciais ou semipresenciais, desde que reconhecidos pelo Ministério da Educação, 

assim como cursos realizados no exterior, desde que reconhecidos por universidade que 

possua cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área de 

conhecimento e em nível equivalente ou superior, nos termos do art. 48, § 3º, da Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996.  

§ 3º  Aos candidatos vencedores, as pontuações a que se referem os incisos 

V a IX não serão mais atribuídas em certames posteriores, salvo se tais candidatos foram 

indicados à vaga, independentemente de aferição dos critérios objetivos de merecimento, 

nos termos do § 1º do art. 6º desta Resolução. 

Art. 17.  O tempo de efetivo exercício na carreira será aferido pela 

Corregedoria-Geral, com apuração até a data da publicação do edital do certame - de 0 

(zero) a 6 (seis) pontos. 

Art. 18.  O Plano de Atuação será avaliado mediante o cumprimento das 

metas, inserido no Sistema de Elaboração e Acompanhamento dos Planos de Atuação do 

Ministério Público (SEAPA) mais recente finalizado, com observância à gradação de 0 

(zero) a 10 (dez) pontos. (Alterado pela Resolução nº 005/2019/MP/CSMP, de 11.03.2019) 

I - no caso do Plano de Atuação contemplar mais de um cargo, serão 

consideradas as atividades registradas no sistema adotado, informando o responsável 

pela execução da atividade, bem como a comprovação de sua execução por meio dos 

anexos, conforme a Recomendação nº 05/2015-CGMP, de 20 de outubro de 2015, que 

trata dos anexos que devem ser inseridos no sistema; (Acrescentado pela Resolução nº 

002/2016/MP/CSMP, de 25.08.2016) 

II - O membro que se encontrar em uma das situações descritas no § 3º do 

art. 8º desta Resolução, será avaliado pelo Plano de Atuação mais recente finalizado antes 

do exercício dos cargos. (Alterado pela Resolução nº 005/2019/MP/CSMP, de 11.03.2019) 

Parágrafo único. O levantamento é feito com base nas informações 

registradas no sistema, e qualquer movimentação no órgão de execução quanto a sua 

entrada ou saída é de total responsabilidade do membro. (Acrescentado pela Resolução nº 

002/2016/MP/CSMP, de 25.08.2016) 
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§ 2º Nas inscrições realizadas no decorrer do primeiro quadrimestre do Plano 

de Atuação vigente, quando ainda não tiver ocorrido o primeiro acompanhamento da 

execução, o Plano será avaliado mediante a elaboração e o envio de seu conteúdo, bem 

como a sua retificação, se necessária, levando em consideração apenas o cumprimento 

da presteza.  (Revogado pela Resolução nº 005/2019/MP/CSMP, de 11.03.2019) 

   Art. 19.  O Conselheiro lançará a pontuação em conformidade com o maior 

ou menor desempenho do candidato, registrado em sua ficha funcional, no relatório da 

Corregedoria-Geral e em suas declarações e informações prestadas na data da inscrição 

do certame, observando-se para tanto o seguinte critério: 

I - na escala de 0 (zero) a 2 (dois) pontos serão utilizadas as faixas de 

pontuação 2,0 (dois), 1,5 (um e meio), 1,0 (um), 0,5 (meio) e 0 (zero);   

II - na escala de 0 (zero) a 3 (três) pontos serão utilizadas as faixas de 

pontuação 3,0 (três), 2,5 (dois e meio), 2,0 (dois), 1,5 (um e meio), 1 (um), 0,5 (meio) e 0 

(zero);   

III - na escala de 0 (zero) a 4 (quatro) pontos serão utilizadas as faixas de 

pontuação 4,0 (quatro), 3,5 (três e meio), 3,0 (três), 2,5 (dois e meio), 2,0 (dois), 1,5 (um e 

meio), 1 (um), 0,5 (meio) e 0 (zero);   

IV - na escala de 0 (zero) a 5 (cinco) pontos serão utilizadas as faixas de 

pontuação 5,0 (cinco), 4,5 (quatro e meio), 4,0 (quatro), 3,5 (três e meio), 3,0 (três), 2,5 

(dois e meio), 2,0 (dois), 1,5 (um e meio), 1 (um), 0,5 (meio) e 0 (zero);   

V - na escala de 0 (zero) a 6 (seis) pontos serão utilizadas as faixas de 

pontuação 6, 0 (seis), 5,5 (cinco e meio), 5,0 (cinco), 4,5 (quatro e meio), 4,0 (quatro), 3,5 

(três e meio), 3,0 (três), 2,5 (dois e meio), 2,0 (dois), 1,5 (um e meio), 1 (um), 0,5 (meio) e 

0 (zero);  

VI - na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos serão utilizadas as faixas de 

pontuação 10,0 (dez), 9,5 (nove e meio), 9,0 (nove), 8,5 (oito e meio), 8,0 (oito), 7,5 (sete e 

meio), 7,0 (sete), 6,5 (seis e meio), 6,0 (seis), 5,5 (cinco e meio), 5 (cinco), 4,5 (quatro e 

meio), 4,0 (quatro), 3,5 (três e meio), 3,0 (três), 2,5 (dois e meio), 2,0 (dois), 1,5 (um e 

meio), 1 (um), 0,5 (meio) e 0 (zero); e 

VII - na escala de 0 (zero) a 15 (quinze) pontos serão utilizadas as faixas de 

pontuação 15,0 (quinze), 14,5 (quatorze e meio), 14,0 (quatorze), 13,5 (treze e meio), 13,0 

(treze), 12,5 (doze e meio), 12,0 (doze), 11,5 (onze e meio), 11,0 (onze), 10,5 (dez e 

meio), 10,0 (dez), 9,5 (nove e meio), 9,0 (nove), 8,5 (oito e meio), 8,0 (oito), 7,5 (sete e 

meio), 7,0 (sete), 6,5 (seis e meio), 6,0 (seis), 5,5 (cinco e meio), 5 (cinco), 4,5 (quatro e 

meio), 4,0 (quatro), 3,5 (três e meio), 3,0 (três), 2,5 (dois e meio), 2,0 (dois), 1,5 (um e 

meio), 1 (um), 0,5 (meio) e 0 (zero). 

§ 1º O Conselheiro deverá agregar ao voto os fundamentos de sua 

pontuação. 

§ 2º  É facultado ao Conselheiro atribuir a mesma pontuação a candidatos 

que estejam em situações semelhantes ou com diferença ínfima de desempenho. 

Art. 20.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 21.  Fica revogada a Resolução nº 002/2012/MP/CSMP, de 28 de 

novembro de 2012. 

SALA DE SESSÕES DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO, 20 de AGOSTO de 2014.  

 

MIGUEL RIBEIRO BAÍA 
Procurador-Geral de Justiça, em exercício 

Presidente do Conselho Superior do Ministério Público 
 

ADÉLIO MENDES DOS SANTOS 
Corregedor-Geral do Ministério Público 

 

UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL 
Procuradora de Justiça / Conselheira 

 

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO 
Procuradora de Justiça / Conselheira 

 
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO 

Procuradora de Justiça / Conselheira / Secretária do Conselho Superior  
 

LEILA MARIA MARQUES DE MORAES 
Procuradora de Justiça / Conselheira 
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ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO Nº 003/2014/MP/CSMP 
TABELA APURATÓRIA SEGUNDO AS TABELAS UNIFICADAS 

 
 

Nº Descrição Fontes - CGMP Faixa de 
Pontuação 

I PRESTEZA  0 – 27 

1 DEDICAÇÃO  0 – 23 

1.1 

Cumulação de cargos da carreira, cumulação de 
cargo da carreira com função administrativa e 
cumulação de cargo da carreira com 
representação de classe. 

GOL (Gerenciamento do DRH)  

Mediante portarias não 
vinculadas ao tempo no cargo, 
e sim às designações, exceto 

as atuações específicas. 

0 – 5 

1.2 
Exercício de atividades de assessoramento e 
representação de classe, sem cumulação. 

GOL (Gerenciamento do DRH) 

Atividades com afastamento 
do cargo 

0 – 3 

1.3 

Participação em grupo de trabalho/comissão; 
representação institucional como 
palestrante/debatedor ou em evento, órgão 
colegiado e projeto. 

GOL (Gerenciamento do DRH)  

Mediante portarias de 
designação  

Manual (microfilmado), 
SIATIVA, SIAMP (v. 1 e 2) e 

SIMP 

 0 – 3 

1.4 
Participação em audiências públicas como 
proponente. 

Manual (microfilmado), 
SIATIVA, SIAMP (v. 1 e 2) e 

SIMP 
0 – 4 

1.5 

Instauração de procedimentos extrajudiciais 
(inquérito civil, procedimento administrativo e 
procedimento preparatório) e procedimento 
investigatório do Ministério Público.  

Retirar do SIAMP (v. 1 e 2) e 
SIMP até novembro/2014. 

Após retirar somente a ficha 
funcional. 

0 – 2 

1.6 

Finalização de procedimentos extrajudiciais 
(inquérito civil, procedimento administrativo e 
procedimento preparatório) e procedimento 
investigatório do Ministério Público 

Retirar do SIAMP (v. 1 e 2) e 
SIMP até novembro/2014. 

Após retirar somente a ficha 
funcional. 

0 – 4 

1.7 

Participação em mutirões ou assemelhados e 
exercício de atividades especiais, por portaria, fora 
da Promotoria de Justiça de origem e sem 
prejuízo de suas atribuições. 

GOL (Gerenciamento do DRH)  

Mediante portarias de 
designação.  

0 – 2 

2 
Entrega, no prazo, das informações de 
produtividade, constantes do sistema adotado 
pelo órgão correcional. 

 

 
0 – 2 

3 

Entrega, no prazo, das informações referentes à 
execução do Plano de Atuação e/ou sua 
retificação, constantes do sistema adotado pelo 
órgão correcional. 

 

0 – 2 
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Nº Descrição 
Faixa de 

pontuação 
individual 

Fontes - CGMP 
Faixa de 

Pontuação 

II PRODUTIVIDADE    0 – 63 

1 ATOS JURÍDICOS NA CARREIRA    0 – 34 

Grupo I 

- Proposta de transação penal 

- Proposta de suspensão condicional 
do processo 

0 – 2 

Manual 
(microfilmado), 

SIATIVA, SIAMP 
(v. 1 e 2) e SIM 

 

0 – 16 

- Inspeção/vistoria 

 
0 – 4 

Manual 
(microfilmado), 

SIATIVA, SIAMP 
(v. 1 e 2) e 

SIMP. 
*A partir de 

2009, as 
quantidades são 
aceitas mediante 

os formulários  
TVC enviados à 

CGMP. 

- Diligência (averiguação, condução 
coercitiva, notificação, outras                                                                         
providências e Pesquisa em sistemas 
informatizados). 

0 – 2 

Manual 
(microfilmado), 

SIATIVA, SIAMP 
(v.1 e 2) e SIMP. 

- Audiência de apresentação de 
adolescente infrator ao Ministério 
Público. 

 

0 – 4 

Manual 
(microfilmado), 

SIATIVA, SIAMP 
(v.1 e 2) e SIMP 

- Orientação técnico-jurídica aos 
demais órgãos de execução. 

0 – 4 

 

Manual 
(microfilmado), 

SIATIVA, SIAMP 
(v.1 e 2) e SEMP 

Grupo 
II 

- Sessão do Tribunal do Júri 0 – 6 

Manual 
(microfilmado) e 

SIATIVA. 
*A partir de 

2008, as 
quantidades são 
aceitas mediante 

as certidões 
enviadas à 

CGMP. 
 0 – 18 

- Sessão Colegiada 0 – 6 

Manual 
(microfilmado), 

SIATIVA, SIAMP 
(v.1 e 2) e SIMP. 

 

 

- Audiências judiciais e extrajudiciais 

 

0 – 6 

Manual 
(microfilmado), 

SIATIVA, SIAMP      
(v.1 e 2) e SIMP. 



61  

Nº Descrição 
Faixa de 

pontuação 
individual 

Fontes - CGMP 
Faixa de 

Pontuação 

2 PEÇAS JURÍDICAS   0 – 29 

Grupo I 

- Petição inicial/denúncia/  
representação por ato 
infracional/remissões. 

 

0 – 5 

 
Manual 

(microfilmado), 
SIATIVA, SIAMP 
(v.1 e 2) e SIMP. 

 

0 - 13 

- Aditamento à denúncia, à petição 
inicial, à representação. 

 

0 – 3 

 
Manual 

(microfilmado), 
SIATIVA, SIAMP 

(v.1   e 2) e 
SIMP. 

 

- Contestação, manifestação à resposta 
do réu, alegações finais/razões e 
contrarrazões. 

0 – 5 

 
Manual 

(microfilmado), 
SIATIVA, SIAMP 
(v.1 e 2) e SIM. 

 

Grupo 
II 

- Elaboração de convênio cultural, 
científico e institucional. 

- Elaboração de projeto 

0 – 3 

 
Manual 

(microfilmado), 
SIATIVA, SIAMP 

(v. 1 e 2)  e 
SIMP. 

 

0 - 16 

- Arquivamentos (com remessa ao 
Judiciário, com e sem remessa ao 
Conselho Superior, exceto 
arquivamento de notícia de fato). 

0 – 3 

 

Manual 
(microfilmado), 

SIATIVA, SIAMP 
(v.1 e 2) e SIMP. 

 

- Manifestação 0 – 5 

 
Manual 

(microfilmado), 
SIATIVA, SIAMP 
(v.1 e 2) e SIMP. 

 

- Termo de Ajustamento de Conduta 

- Termo de Acordo 

- Recomendação 

0 – 5 

Manual 
(microfilmado), 

SIATIVA, SIAMP 
(v.1 e 2) e 

SI.MP. 
 

III SEGURANÇA E QUALIDADE TÉCNICA DOS 

TRABALHOS 

No requerimento 

de inscrição ou via 

e-mail. 

0 – 6 

IV GRAU DE EFETIVIDADE DO TRABALHO 

JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL 

No requerimento 

de inscrição ou via 

e-mail. 

0 – 10 
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Nº Descrição 
Faixa de 

pontuação 
individual 

Fontes - CGMP 
Faixa de 

Pontuação 

V APRIMORAMENTO DA CULTURA JURÍDICA   0 – 16 

1 Cursos de especialização (1,0), mestrado (2,0), 
doutorado (3,0) e pós-doutorado (4,0) - sem 
afastamento da carreira. 

Cursos de especialização (0,5), mestrado (1,0), 
doutorado (1,5) e pós-doutorado (2,0) - com 
afastamento da carreira ou antes do ingresso no 
Ministério Público. 

 

Ficha funcional 
da CGMP 

 

 0 – 10 

 

 

2 Publicação de livros (2,0), teses aprovadas (1,5), 
artigos científicos (1,0) e obtenção de prêmios. 
relacionados à atividade funcional (0,5) 

Ficha funcional 
da CGMP 

0 – 5 

3 Congressos, seminários, conferências, encontros, 
palestras e painéis. 

Ficha funcional 
da CGMP 

0 – 1 

VI TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO NA CARREIRA Lista de 
antiguidade - 
DRH 

0 – 6 

VII CUMPRIMENTO DAS METAS DO PLANO DE 

ATUAÇÃO 

SEAPA (Sistema 

de Elaboração e 

Acompanhamento 

dos Planos de 

Atuação) 

0 – 10 

TOTAL 0 – 138  
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RESOLUÇÃO Nº 005/2014/MP/CSMP, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014. 
 

Dispõe sobre o procedimento de remessa ao 
Conselho Superior nos casos em que for 
apresentado declínio de atribuição em 
procedimentos extrajudiciais do Ministério 
Público. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 26, inciso XXVIII, da Lei Complementar 
Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006, e pelo art. 8º, inciso IX, do Regimento Interno do 
Conselho Superior do Ministério Público, e 

 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a remessa dos 
procedimentos extrajudiciais no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará, em que o 
Procurador de Justiça e/ou Promotor de Justiça declina de sua atribuição, 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Estabelecer o procedimento de remessa ao Conselho Superior de 
Procedimento Preparatório e Inquérito Civil em que o Membro do Ministério Público do 
Estado do Pará se manifeste pelo declínio de atribuição a outro Ministério Público, sendo- 
lhes assegurada prioridade na tramitação. (Alterado pela Resolução nº 004/2019/MP/CSMP, de 

11.03.2019) 
 

Art. 2º Os autos do procedimento extrajudicial, devidamente autuado, 
juntamente com o declínio de atribuição, serão submetidos ao exame e deliberação do 
Conselho Superior do Ministério Público, na forma de seu Regimento Interno. (Alterado pela 

Resolução nº 002/2015/MP/CSMP, de 26.11.2015) 
 

§ 1º O declínio de atribuição deverá ser registrado no sistema de informações 
do Ministério Público. (§ alterado pela Resolução nº 002/2015/MP/CSMP, de 26.11.2015) 

 

§ 2º A remessa dos feitos de que trata o caput deste artigo deverá ocorrer no 
prazo de três dias, contados da comprovação da efetiva ciência das partes interessadas, ou 
por intermédio da publicação na imprensa oficial ou da afixação de aviso no quadro próprio 
do Ministério Público, quando não localizados os demandantes. (§ alterado pela Resolução nº 

002/2015/MP/CSMP, de 26.11.2015) 
 

Art. 3º Confirmado o declínio de atribuição pelo Conselho Superior do 
Ministério Público, os autos serão remetidos ao Ministério Público que possua atribuição 
para atuar no feito, dando-se conhecimento da remessa ao órgão de execução de origem. 
(Alterado pela Resolução nº 002/2015/MP/CSMP, de 26.11.2015) 

 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

SALA DE SESSÕES DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 18 de 
novembro de 2014. 

 

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO 
Procuradora-Geral de Justiça, e.e. 

Presidente do Conselho Superior do Ministério Público 
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UBIRAGIILDA SILVA PIMENTEL 
Corregedor-Geral do Ministério Público, e.e. 

 
 

LEILA MARIA MARQUES DE MORAES 
Procuradora de Justiça / Conselheira / Secretária do Conselho Superior, e.e. 

 
 

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA 
Procurador de Justiça / Conselheiro Suplente 

 
 

MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS 
Procuradora de Justiça / Conselheira Suplente 

 
 

MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA 
Procuradora de Justiça / Conselheira Suplente 
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RESOLUÇÃO Nº 002/2018-MP/CSMP, DE 19 DE ABRIL DE 2018 

Disciplina e regulamenta, no âmbito do Ministério 
Público do Estado do Pará, os mecanismos de 
fiscalização do cumprimento do compromisso de 
ajustamento de conduta tomado pelos órgãos de 
execução e a revisão, pelo Conselho Superior, do 
arquivamento do inquérito civil ou procedimento 
no qual foi tomado o compromisso e dá outras 
providências. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, 
órgão da Administração Superior, no uso de suas atribuições legais, e 

 

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 26, inciso XXIII, da Lei Complementar 
Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006, e a Resolução nº 179, de 26 de julho de 2017, do 
Conselho Nacional do Ministério Público; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de garantir a efetividade dos compromissos de 
ajustamento de conduta, 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Disciplinar e regulamentar, no âmbito do Ministério Público do Estado 
do Pará, os mecanismos de fiscalização do cumprimento do compromisso de ajustamento de 
conduta tomado pelos órgãos de execução e a revisão, pelo Conselho Superior, do 
arquivamento do inquérito civil ou do procedimento no qual foi tomado o compromisso. 

 

Art. 2º No exercício de suas atribuições, poderá o órgão do Ministério Público 
tomar compromisso de ajustamento de conduta para a adoção de medidas provisórias ou 
definitivas, parciais ou totais. 

 

Parágrafo único. Na hipótese de adoção de medida provisória ou parcial, a 
investigação deverá continuar em relação aos demais aspectos da questão, ressalvada 
situação excepcional que enseje arquivamento fundamentado. 

 

Art. 3º O compromisso de ajustamento de conduta será tomado em qualquer 
fase da investigação, nos autos de inquérito civil ou procedimento correlato, ou no curso da 
ação judicial, devendo conter obrigações certas, líquidas e exigíveis, salvo peculiaridades do 
caso concreto, e ser assinado pelo órgão do Ministério Público e pelo compromissário. 

 

Art. 4º Ao firmar o compromisso de ajustamento de conduta, título executivo 
extrajudicial, o órgão de execução deverá encaminhar ao Conselho Superior, 
preferencialmente por e-mail, cópia integral e extrato do termo, no prazo de até três dias, 
contados de sua celebração. 

 

§ 1º O extrato referido no caput deverá conter: 
 

I - a indicação do inquérito civil ou procedimento em que foi tomado o 
compromisso; 
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II - a indicação do órgão de execução; 
 

III - a área de tutela dos direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais 
homogêneos em que foi firmado o compromisso de ajustamento de conduta e sua 
abrangência territorial, quando for o caso; 

 

IV - a indicação das partes compromissárias, seus CPF ou CNPJ, e o endereço de 
domicílio ou sede; 

 

V - o objeto específico do compromisso de ajustamento de conduta; 

VI - o prazo para cumprimento das obrigações. 

§ 2º O Conselho Superior deverá incluir no extrato a indicação do endereço 
eletrônico em que se possa acessar o inteiro teor do compromisso de ajustamento de conduta 
ou o local em que seja possível obter cópia impressa integral, devendo o link ser criado pelo 
setor competente. 

 

Art. 5º A Secretaria do Conselho Superior dará publicidade ao extrato do 
compromisso de ajustamento de conduta no site da Instituição, no prazo máximo de quinze 
dias, contados do recebimento do termo. 

 

§ 1º A publicação no site da Instituição disponibilizará acesso ao inteiro teor do 
compromisso de ajustamento de conduta ou indicará o banco de dados público em que o 
documento pode ser acessado, ressalvadas as situações excepcionais devidamente 
justificadas. 

 

§ 2º O disposto neste artigo não impede a divulgação imediata do 
compromisso de ajustamento de conduta celebrado nem o fornecimento de cópias aos 
interessados, consoante os critérios de oportunidade, conveniência e efetividade formulados 
pelo membro do Ministério Público. 

 

Art. 6º No mesmo prazo mencionado no caput do artigo anterior, a Secretaria 
do Conselho Superior providenciará o encaminhamento ao Conselho Nacional do Ministério 
Público de cópia eletrônica do inteiro teor do compromisso de ajustamento de conduta para 
alimentação do Portal de Direitos Coletivos, conforme o disposto na Resolução Conjunta 
CNJ/CNMP nº 2, de 21 de junho de 2011, que institui os cadastros nacionais de informações 
de ações coletivas, inquéritos e termos de ajustamento de conduta. 

 

Art. 7º O órgão de execução que celebrar compromisso de ajustamento de 
conduta deverá encaminhar ao Conselho Superior relatório semestral com informações 
referentes às diligências de fiscalização, ao cumprimento integral do compromisso ou às 
providências tomadas para a execução do título extrajudicial. 

 

§ 1º Cumprido o compromisso no prazo inferior ao estabelecido no caput, o 
órgão de execução deverá informar o Conselho Superior no prazo de três dias. 

 

§ 2º Deixando o membro de apresentar o relatório referido no caput, a 
Secretaria do Conselho Superior solicitará ao órgão de execução que apresente, no prazo de 
trinta dias, as informações pendentes ou que justifique a ausência de envio. 



67  

§ 3º Extrapolado o prazo de que trata o parágrafo anterior, o Conselho Superior dará 
ciência dos fatos à Corregedoria-Geral do Ministério Público para as providências cabíveis. 

 

Art. 8º O órgão do Ministério Público que tomou o compromisso de 
ajustamento de conduta deverá fiscalizar o seu efetivo cumprimento, que poderá ocorrer: 

 

I - nos próprios autos do inquérito civil ou do procedimento correlato; ou 
 

II - em procedimento administrativo de acompanhamento especificamente 
instaurado para tal fim, quando do arquivamento do procedimento originário. 

 

§ 1º Na hipótese do inciso II, o órgão de execução deverá juntar cópia da portaria de 
instauração do procedimento administrativo aos autos em que se promoveu o arquivamento. 

 

§ 2º Promovido o arquivamento de que trata o parágrafo anterior, o órgão de 
execução deverá encaminhar os autos à revisão do Conselho Superior, no prazo de três dias, 
contados da comprovação da efetiva ciência pessoal dos interessados, por intermédio de 
publicação na imprensa oficial ou da lavratura de termo de afixação de aviso no quadro 
próprio do prédio do Ministério Público, quando não localizados os que devem ser 
cientificados. 

 

Art. 9º O arquivamento de inquérito civil, procedimento preparatório e 
procedimento administrativo - este apenas quando houver recurso da parte interessada - em 
que foi tomado o compromisso de ajustamento de conduta se dará nos termos do 
arquivamento de inquérito civil, disciplinado por resolução do Egrégio Colégio de 
Procuradores de Justiça. 

 

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

SALA DE SESSÕES DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO PARÁ, em 19 de abril de 2018. 

 
 

DULCELINDA LOBATO PANTOJA 
Procuradora-Geral de Justiça, em exercício 

Presidente do Conselho Superior 
 

ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO 
Conselheira Secretária 

 

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA 
Conselheiro 

 
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES 

Conselheira 
 

CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO 
Conselheira 

 

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO 
Conselheira 
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RESOLUÇÃO Nº 006/2019/MP/CSMP, DE 10 DE JULHO DE 2019 
(Publicada no DOE n.º 33922, de 16.07.2019) 

 
Dispõe sobre o afastamento de membros do Ministério 
Público do Estado do Pará do exercício de suas funções 
para frequentar curso stricto sensu, lato sensu ou cursos e 
seminários de aperfeiçoamento, no país ou no exterior. 

  

O Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará, Órgão 

de Administração Superior, no uso de suas atribuições legais e, na forma do artigo 15, 

inciso XI, da Lei Nº 8.625/93, de 12.02.93 e do artigo 26, inciso XI e art. 141, §§ 5º, 7º e 9º, 

da Lei Complementar Estadual nº 057, de 06.07.2006, 

  

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o afastamento de membros 

do Ministério Público do Estado do Pará do exercício de suas funções para frequentar 

curso stricto sensu, lato sensu ou cursos e seminários de aperfeiçoamento, no país ou no 

exterior; 

 

CONSIDERANDO a competência exclusiva do Conselho Superior autorizar 

essa modalidade de afastamento; 

  

CONSIDERANDO a prevalência do interesse institucional sobre o interesse 

individual do membro, além do interesse público e o princípio da legalidade e moralidade; 

  

CONSIDERANDO a necessidade de fixação de critérios e mecanismos de 

controle da frequência e aproveitamento do curso; 

  

CONSIDERANDO a importância da qualificação funcional e profissional dos 

Membros em área de atuação da Instituição, e, ainda, atendendo ao critério de 

razoabilidade no tocante à quantidade de Membros em atividade e o número de 

afastamentos permitidos, com vistas a não prejudicar os serviços afetos ao Ministério 

Público;  

 

RESOLVE: 

Art. 1º. Disciplinar o afastamento de Membros do Ministério Público do 

Estado do Pará, para frequentar curso stricto sensu, lato sensu ou cursos e seminários de 

aperfeiçoamento, no país ou no exterior, com duração superior a 30 (trinta) dias, 

observadas as normas desta resolução e considerada a conveniência, oportunidade e 

interesse da Instituição. 

Art. 2º Para efeito desta Resolução, na forma da legislação brasileira, se 

define o tipo de curso, da seguinte forma: 

I- Considera-se curso stricto sensu programas de mestrado e doutorado que 

atendam às exigências das instituições de ensino e ao edital de seleção dos alunos (Art. 

44, III, Lei nº 9.394/1996); 
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II- Considera-se curso lato sensu programas de especialização e incluem os 

cursos designados como MBA (Master Business Administration). Com duração mínima de 

360 (trezentas e sessenta horas) horas – (art. 44, inciso III, da Lei nº. 9.394/96); 

III- Considera-se curso de Aperfeiçoamento aqueles destinados ao 

aperfeiçoamento profissional que visam à melhoria de desempenho numa específica 

ocupação. Com carga horária mínima de 180 horas - (art. 44, inciso III, da Lei nº. 

9.394/96). 

Art. 3º O Conselho Superior do Ministério Público poderá autorizar o 

afastamento simultâneo de membros para frequentar os referidos cursos, até o número de 

2 (dois) Promotores de Justiça, por entrância e de 1 (um) Procurador de Justiça. 

§1º.  Havendo pedidos em igualdade de condições e em quantidade superior 

à prevista no caput, o Conselho Superior autorizará o afastamento, observado os 

seguintes critérios: 

I – para a área de maior interesse institucional, segundo o Plano Geral de 

Atuação do Ministério Público do Estado do Pará; 

II – considerando o grau de dificuldade para obtenção de vaga no curso; 

III – do membro cujo interstício de tempo do último afastamento for maior; 

IV - do membro com maior tempo de exercício efetivo na carreira, observado 

o Quadro de Antiguidade da Instituição. 

§2º O julgamento dos pedidos de afastamento por entrância seguirá a ordem 

de registro no protocolo. 

§3º Excetuam-se do limite indicado no caput deste artigo, os afastamentos 

para cursos que não ultrapassem 30 (trinta) dias de duração, os quais serão autorizados 

diretamente pelo Procurador-Geral de Justiça, na forma prevista no art. 141, § 8º da Lei 

Complementar Estadual n.º 057, de 06.07.2006. 

Art. 4º. O afastamento para frequentar curso de pós-graduação, com a 

percepção do subsídio, não poderá exceder ao prazo máximo de dois anos. 

§ 1º Se o curso se estender por período superior a dois anos consecutivos, 

ao membro do Ministério Público afastado será assegurada a licença, sem direito ao 

subsídio, por até mais dois anos, a título de interesses particulares.  

§ 2º Os afastamentos para cursos de pós-graduação de sistema modular, 

corresponderão somente aos períodos dos respectivos módulos ou das aulas presenciais, 

devendo o ato autorizador fixar tal período, observado o limite estabelecido no art. 3º desta 

resolução. 

§3º O membro do Ministério Público afastado da carreira não poderá 

concorrer à remoção por antiguidade e promoção por merecimento.  

§4º A autorização para afastamento será concedida sem prejuízo dos 

vencimentos e vantagens a que faz jus o interessado, excetuando-se as vantagens 

incompatíveis com o afastamento;  

§5º O pedido de novo afastamento somente será admitido após transcorrido 

período igual ao dobro do afastamento anterior.  
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Art. 5º. O pedido de afastamento, que conterá minuciosa justificação do 

interesse para a Instituição, será apresentado pelo interessado ao Presidente do Conselho 

Superior do Ministério Público, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da data do 

afastamento pretendido e deverá ser instruído com: 

I- Documento firmado pela autoridade competente da instituição que 

promoverá o curso, comprovando a aprovação em processo seletivo ou o convite, e a 

aceitação do interessado, bem como, se for o caso, anuência do orientador;  

II- Plano ou o projeto de estudo e o programa do curso, com ampla 

descrição de sua natureza, finalidade, atividades principais e complementares, data do 

início e do encerramento, carga horária do curso (dias e horas), período de férias, 

pertinência do curso com as atribuições do Ministério Público e o roteiro a ser 

desenvolvido pelo interessado na elaboração de dissertação final e, se for o caso, nome 

do orientador ou supervisor; 

III- Declaração de vitaliciamento do interessado e informação da data de 

ingresso na carreira, a fim de comprovar seu tempo de serviço no Ministério Público de, no 

mínimo 5 (cinco) anos; 

IV- declaração de que os serviços estão em dia; 

V- termo de compromisso no qual deverá constar: 

a) que o interessado continuará no exercício funcional de seu cargo no 

Ministério Público pelo dobro do prazo do afastamento, sob pena de ressarcimento, do 

valor total do subsídio que lhe foi pago durante o período em que permaneceu afastado; 

b) que o interessado se obriga a ressarcir à Instituição Ministerial dos 

valores recebidos a título de remuneração, durante o período do afastamento, na hipótese 

de não conclusão do curso (seja por desistência ou reprovação), incluída a defesa de 

dissertação ou tese, salvo motivo plenamente justificado e reconhecido pelo Conselho 

Superior do Ministério Público;  

c) que o interessado, no período correspondente ao afastamento, manterá 

dedicação exclusiva à atividade que motivou o afastamento e não poderá exercer o 

magistério, excetuando-se aulas e palestras não remuneradas de interesse acadêmico da 

instituição a qual está cursando ou do próprio Ministério Público;  

d) que o interessado estará à disposição da Administração Superior, sem 

prejuízo das suas funções de órgão de execução, por igual período ao do seu 

afastamento, depois de obtido o título, para ministrar palestras, seminários e/ou cursos 

sobre o tema do estudo junto ao Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional e Centro 

de Apoio Operacional do MPPA, sem ônus para a Instituição.  

VI- comprovante de reconhecimento oficial do curso pelo Ministério da 

Educação – MEC, e no caso de cursos no exterior, que seja recomendado pela CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior)/MEC. 

VII-  compromisso de informar o período de recesso da Instituição de ensino 

ou dos períodos não letivos, para fins de gozo de férias.  

 

§1º Os documentos estrangeiros deverão ser exibidos com tradução para o 

vernáculo nacional. 

§2º O ressarcimento referido no inciso V, “a”, não será exigido quando a não 

permanência no exercício funcional do cargo, pelo dobro do prazo do afastamento, se der 

por força de acesso constitucional ao Poder Judiciário ou em razão de aposentadoria 



71  

compulsória ou por invalidez.  

§ 3º. O pedido de afastamento deve ser preenchido conforme formulário 

constante do Anexo I desta resolução.  

Art. 6º. O Presidente do Conselho Superior determinará a distribuição do 

feito a um Conselheiro Relator, contendo nos autos as seguintes informações, por ser 

requisito para admissibilidade do pedido, conforme art. 11, inciso II, alínea “a” e art. 3º 

desta resolução:  

I- Se o membro deixou de concluir curso anterior por abandono injustificado 

ou por não obter a nota mínima, no último quadriênio; 

II- O número de membros que se encontram afastados, que fazem parte da 

mesma entrância ou instância do membro solicitante. 

Art. 7º. Da ausência de algum dos requisitos previstos no artigo anterior, o 

pedido será liminarmente indeferido pelo Conselho Superior do Ministério Público. 

Art. 8º Ausente algum dos documentos exigidos pelos incisos do art. 5º, 

desta resolução, o Conselho Superior do Ministério Público baixará os autos em diligência 

para que o interessado, observado o prazo de 3 (três) dias, instrua o pedido corretamente, 

sob pena de arquivamento.  

Parágrafo único. A data do cumprimento da diligência será considerada como 

efetivo protocolo, para fins de julgamento previsto no § 2º do art. 3º desta resolução. 

Art. 9º. Conhecido o pedido, serão colhidas, no prazo simultâneo de 5 (cinco) 

dias, as seguintes informações:  

I – da Corregedoria-Geral do Ministério Público, a respeito da vida funcional 

do interessado e da existência de vedações, inclusive eventuais penalizações nos últimos 

doze meses, contendo data de ingresso e de vitaliciamento;  

II - da Subprocuradoria-Geral de Justiça para a área jurídico-institucional, 

sobre a operacionalidade do afastamento, sua consequente substituição, o número total 

de cargos e o número de cargos providos, referentes à entrância que o interessado faz 

parte. 

III – do CEAF, para que faça a juntada das seguintes informações: 

a) Existência ou não de curso similar no Estado, indicando a correlação das 

disciplinas e conteúdos programáticos mencionada no inciso II do art. 5º desta Resolução; 

b) Eventual existência de outros membros com a formação proposta; 

c) Coleta de dados sobre eventuais conceitos, reconhecimentos ou 

recomendações oficiais relacionadas aos cursos indicados pelo interessado. 

IV – do Departamento de Recursos Humanos, sobre informações referentes 

ao art. 11, inciso II, alínea “b” e inciso III, desta resolução.  

Art. 10. Para a concessão da autorização de afastamento, o Conselho 

adotará como critério de verificação a conveniência, oportunidade e interesse da 

Instituição, observadas as seguintes condições: 

I- a conveniência administrativa será definida em função do prejuízo 

imediato que o afastamento poderá provocar no andamento dos serviços; 
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II- O interesse da instituição será definido pela correlação das disciplinas e 

conteúdos programáticos com a área de atuação ministerial do interessado; 

III- a necessidade de formação profissional na área curricular do curso; 

IV- não haver ruptura ou deficiência na prestação dos serviços ministeriais; 

V- estar ocupado, no mínimo 70% (setenta por cento) do total de cargos de 

cada entrância, incluídos os Promotores de Justiça Substitutos. 

Art. 11. É vedada a concessão de autorização que implique afastamento 

superior a trinta dias ao membro que:  

I – tiver menos de 5 (cinco) anos de carreira no Ministério Público; 

II – no último quadriênio: 

a) não tiver concluído curso anterior por abandono injustificado ou por não 

obter a nota mínima; 

b) tiver se afastado de suas funções para tratar de interesses particulares;  

III – no último biênio tiver se afastado para exercer cargo ou função de 

direção de associação representativa de classe; 

IV – pretender frequentar curso em outra Unidade da Federação ou no 

exterior quando houver similar no Estado, conforme avaliação do Conselho Superior; 

V- estiver respondendo a processo administrativo disciplinar (PAD); 

VI- estiver respondendo a ação penal por crime sancionado com pena de 

reclusão; 

VII- tenha sofrido qualquer penalidade disciplinar nos doze meses anteriores 

ao pedido de afastamento.  

Art. 12. Ao Relator cabe requisitar outras informações ou diligências que 

entender necessárias.  

Art. 13. Instruído os autos de afastamento, o Relator emitirá seu voto e 

solicitará pauta para julgamento, observando a preferência da matéria sobre os demais 

procedimentos. 

Art. 14. Iniciado o afastamento, o autorizado deverá encaminhar ao Conselho 
Superior, para anexação aos autos, dando-se ciência ao Relator:  

 
I- Em até 30 (trinta) dias, a comprovação de sua matrícula; 

II- No primeiro semestre de afastamento, a comprovação do seu pedido de 
férias no Ministério Público, em concomitância com o recesso da Instituição de Ensino ou 
com o período não letivo; 

III- Semestralmente, a comprovação de frequência e relatório dos trabalhos 
de que porventura tenha participado ou documento equivalente, acompanhado de 
comprovante de aproveitamento acadêmico, fornecido pela instituição responsável pelo 
curso; 

IV- O ato correspondente à realização da defesa da dissertação ou tese. 

 

§1º Em caso de descumprimento injustificado dos incisos I ou II, o relator 

representará ao Conselho Superior do Ministério Público, pugnando pela suspensão do 
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afastamento; 

§2º Em caso de descumprimento injustificado do inciso III, o relator 

representará ao Conselho Superior do Ministério Público, pugnando pela revogação do 

afastamento, com comunicação à Corregedoria-Geral do Ministério Público para apuração 

de eventual infração disciplinar e à Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de 

ressarcimento dos subsídios recebidos durante o período em que o membro ficou 

afastado.  

Art. 15. O afastamento pode ser suspenso ou revogado pelo voto de dois 

terços dos membros integrantes do Conselho Superior, nos casos previstos no artigo 

anterior, bem como em casos de insuficiente aproveitamento do curso ou se vier a 

responder a processo administrativo disciplinar (PAD).  

Art. 16. Findo o afastamento, o membro do Ministério Público deverá:  

I- reassumir o seu cargo de origem no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob 

pena de desconto em folha do período que exceder o referido prazo, salvo fundamentada 

justificativa deliberada pelo Conselho Superior;  

II- apresentar relatório final, monografia, dissertação ou teses, com indicação 

da menção obtida, a contar da data do encerramento do afastamento, nos seguintes 

prazos: 

a) 45 (quarenta e cinco) dias, para cursos e seminários de aperfeiçoamento; 

(alínea acrescentada pela Resolução n.º 007/2019-CSMP, de 30.10.2019) 

b) 90 (noventa) dias, para especialização; 

c) 12 (doze) meses, para o Mestrado; 

d) 24 (vinte quatro) meses, para Doutorado. 

 

III- apresentar revalidação e reconhecimento de instituição nacional do 

diploma de pós-graduação latu sensu e stricto sensu, respectivamente, expedido pelo 

estabelecimento estrangeiro de ensino superior que cursou, no prazo de doze 12 (meses), 

a contar da data de expedição do título. 

§1º Para os membros do Ministério Público que estejam na pendência de 

apresentação de seus trabalhos, os prazos previstos nos incisos II e III, serão contados a 

partir da publicação desta resolução. 

§2º Superados os prazos de que tratam os incisos II e III, em não havendo 

apresentação dos documentos correspondentes, a Secretaria do Conselho Superior do 

Ministério Público abrirá, nos próprios autos de afastamento, o prazo de 15 (quinze) dias 

ao membro para que, querendo, apresente justificativas.  

§3º Após o prazo de 15 (quinze) dias, apresentadas ou não as razões, o 

órgão Colegiado deliberará sobre a falta cometida da seguinte forma: 

I- Se a falta for relevada após deliberação no órgão Colegiado, será 

oportunizado prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação definitiva. Feita a 

apresentação, os autos serão encaminhados ao Relator que poderá propor o 

arquivamento; 

II- Se na hipótese de que a falta seja negativamente valorada após 

deliberação no órgão Colegiado e, ainda, se na hipótese do inciso anterior não houver 
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apresentação dentro do prazo estabelecido, extrair-se-á cópia do feito que será remetida à 

Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Pará, a fim de que adote as 

providências cabíveis, bem como à Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de 

ressarcimento. 

Art. 17. Ao membro do Ministério Público do Estado do Pará beneficiado com 

o afastamento previsto nesta resolução não será concedida exoneração, aposentadoria ou 

licença para tratar de interesses particulares antes de decorrido período igual ao dobro do 

afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento do que houver recebido a título de 

subsídio em virtude do afastamento. 

Parágrafo único. Excetuam-se da previsão do caput as hipóteses previstas 
no art. 5º, §2º desta resolução. 

 

Art. 18. As disposições desta resolução aplicam-se aos pedidos de 

afastamentos já protocolados, em trâmite, e os que ainda não foram apreciados pelo 

Conselho Superior do Ministério Público. 

Art. 19. Os prazos desta resolução serão contados em dias corridos. 

Art. 20. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Superior do 

Ministério Público. 

Art. 21. Fica revogada a Resolução nº 002/2009-MP/CSMP, de 23 de junho 

de 2009, do Conselho Superior do Ministério Público. 

Art. 22. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

SALA DE SESSÕES DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO, 10 de julho de 2019.  

  

GILBERTO VALENTE MARTINS 
Procurador-Geral de Justiça 

Presidente do Conselho Superior 

 
JORGE DE MENDONÇA ROCHA 
Corregedor-Geral do Ministério Público 

 
WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO 

Conselheiro/Secretário 

 
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES 

Conselheira 

 
MARIA DA CONCEIÇAO DE MATTOS SOUSA 

Conselheira 

 
DULCELINDA LOBATO PANTOJA 

Conselheira 
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RESOLUÇÃO Nº 006/2019/MP/CSMP – ANEXO I 
 

REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DO PARÁ DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES PARA FREQUENTAR CURSO STRICTO 

SENSU, LATO SENSU OU CURSOS E SEMINÁRIOS DE APERFEIÇOAMENTO, NO PAÍS OU 
NO EXTERIOR POR PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS 

 
 

EXMO. SR. PRESIDENTE DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 

Membro: 

Cargo: (   ) Procurador de Justiça       (   ) Promotor de Justiça 

 

Integrante da _____ entrância. 
 
(    ) Titular  (    ) Substituto do cargo: 

 
Vem requerer autorização de afastamento para frequentar ________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________, com minuciosa justificação do 

interesse para instituição: __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 

 
Nos termos do art. 5º, da Resolução n° 000/2019-CSMP: 

I- (   ) Anexo (   ) Não anexo documento firmado pela autoridade competente da instituição que 

promoverá o curso, comprovando a aprovação em processo seletivo ou o convite, e a 

aceitação do interessado, bem como, se for o caso, anuência do orientador; 

II- (   ) Anexo (   ) Não anexo plano ou o projeto de estudo e o programa do curso, com ampla 

descrição de sua natureza, finalidade, atividades principais e complementares, data do início 

e do encerramento, carga horária do curso (dias e horas), período de férias, pertinência do 

curso com as atribuições do Ministério Público e o roteiro a ser desenvolvido pelo interessado 

na elaboração de dissertação final e, se for o caso, nome do orientador ou supervisor;  

III- (   ) Anexo (   ) Não anexo declaração de vitaliciamento deste interessado e informação da 

data de ingresso na carreira, a fim de comprovação do tempo de serviço no Ministério Público 

de, no mínimo 5 (cinco) anos; 

 

IV-  Declaro que os serviços sob minha responsabilidade (   ) se encontram (   ) não se 
encontram em dia; 

V- Comprometo-me que: (rubrica do membro nos espaços) 

a) Continuarei no exercício funcional de meu cargo no Ministério Público pelo dobro do prazo do 

afastamento, sob pena de ressarcimento, do valor total do subsídio pago durante o período 

em que permanecerei afastado ______________; 
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b) Vou ressarcir à Instituição Ministerial dos valores recebidos a título de remuneração, durante 

o período do afastamento, na hipótese de não conclusão do curso (seja por desistência ou 

reprovação), incluída a defesa de dissertação ou tese, salvo motivo plenamente justificado e 

reconhecido pelo Conselho Superior do Ministério Público ______________;  

c) No período correspondente ao afastamento, manterei dedicação exclusiva à atividade que 

motivou o afastamento e não exercerei o magistério, excetuando-se aulas e palestras não 

remuneradas de interesse acadêmico da instituição a qual estarei cursando ou do próprio 

Ministério Público _______________;  

d) Estarei à disposição da Administração Superior, sem prejuízo de minhas funções de órgão de 

execução, por igual período ao do afastamento, depois de obtido o título, para ministrar 

palestras, seminários e/ou cursos sobre o tema do estudo junto ao Centro de Estudos e 

Aperfeiçoamento Funcional e Centro de Apoio Operacional do MPPA, sem ônus para a 

Instituição _________________.  

 

VI- (   ) Anexo (   ) Não anexo comprovante de reconhecimento oficial do curso pelo Ministério 

da Educação – MEC, e no caso de cursos no exterior, que seja recomendado pela CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior)/MEC. 

VII- VII- Comprometo-me de informar o período de recesso da Instituição de ensino ou dos 

períodos não letivos, para fins de gozo de férias _____________.  

 

 

Observações: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

  Nestes termos, 
 Pede deferimento. 

 
Belém /PA, ___ de ________ de ______. 

 
 __________________________________ 

Membro do MP/PA 
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RESOLUÇÃO Nº 004/2020-CSMP, DE 11 DE MARÇO DE 2020. 
 

Regulamenta a realização de julgamento de 
procedimentos extrajudiciais no Conselho 
Superior do Ministério Público do Estado do 
Pará, por meio eletrônico, utilizando a 
ferramenta do Plenário Virtual e dá outras 
providências.  

 

  O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
PARÁ, Órgão da Administração Superior, no uso de suas atribuições e 
 

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Superior editar súmulas, 
provimentos, resoluções e outros atos de caráter normativo em matéria de suas 
atribuições, nos termos do art. 26, inciso XXIII, da Lei Complementar Estadual nº 057, de 
6 de julho de 2006 e art. 4º, inciso XXII de seu Regimento Interno; 

 
CONSIDERANDO os princípios da celeridade processual e da eficiência, 

previstos no artigo 5º, inciso LXXVIII e artigo 37, caput, da Constituição Federal; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o art. 38 do Regimento 

Interno do Conselho Superior, 
 
 
RESOLVE: 
 

  Art. 1º Regulamentar a realização de julgamento de procedimentos 
extrajudiciais de competência do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do 
Pará, por meio eletrônico, utilizando a ferramenta Plenário Virtual. 

Parágrafo único.  Os procedimentos de competência originária do Conselho 
Superior serão julgados de forma presencial. 

Art. 2º Disponibilizados o relatório e voto no sistema de tramitação dos 
procedimentos extrajudiciais do Ministério Público do Estado do Pará, o Conselheiro 
Relator poderá indicar a intenção de realizar o julgamento do processo de forma 
eletrônica, no Plenário Virtual. 

Parágrafo único. O relatório e voto apresentados pelo Conselheiro Relator 
ficarão disponíveis para visualização no Plenário Virtual, a partir da abertura da sessão de 
julgamento até seu encerramento. 

Art. 3º Recebida a indicação de julgamento utilizando o Plenário Virtual, a 
Secretaria do Conselho Superior providenciará a organização da pauta da Sessão Virtual, 
bem como a respectiva publicação no Diário Oficial do Estado, com a indicação de que o 
julgamento do procedimento se dará de forma eletrônica.  

§ 1° As sessões virtuais serão realizadas mensalmente, respeitando o prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas, previsto no art. 15, § 3º do Regimento Interno do Conselho 
Superior, entre a data da publicação do anúncio do julgamento no Diário Oficial do Estado 
e o início da apreciação colegiada.  

§ 2º Quando necessário, serão realizadas sessões virtuais extraordinárias. 

§ 3° Nas comunicações relativas ao Plenário Virtual, deverão ser informados 
os dias e horários de abertura e encerramento das sessões de julgamento. 
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§ 4° A parte interessada poderá solicitar ao Conselheiro Relator, antes do 
início do julgamento e por meio de petição, a retirada de pauta de procedimento inscrito 
para julgamento no Plenário Virtual, indicando sua intenção de realizar sustentação oral 
ou acompanhar o julgamento do procedimento de forma presencial.  

§ 5° O despacho que apreciar o requerimento mencionado no parágrafo 
anterior será registrado no extrato de ata da sessão que o procedimento estava pautado, 
para a devida publicação no Diário Oficial do Estado. 

§ 6º Os autos do procedimento extrajudicial incluído em sessão virtual 
permanecerão no gabinete do Conselheiro Relator até o encerramento da sessão. 

Art. 4º As sessões do Plenário Virtual serão públicas e poderão ser 
acompanhadas pela rede mundial de computadores (Internet), em endereço eletrônico 
disponível no Portal do Ministério Público do Estado do Pará.  

§ 1° Os julgamentos realizados no Plenário Virtual serão de forma 
eletrônica, utilizando-se as ferramentas disponíveis, por meio do sistema desenvolvido 
pelo Ministério Público do Estado do Pará.  

§ 2° Os integrantes do Conselho Superior poderão, a qualquer tempo, 
solicitar a retirada do procedimento incluído em pauta para julgamento pelo Plenário 
Virtual, a fim de que seja julgado em uma sessão de julgamento presencial, para uma 
discussão mais ampla sobre a matéria.  

Art. 5º A sessão de julgamento do Plenário Virtual terá duração de 5 (cinco) 
dias úteis, durante os quais os integrantes do Conselho Superior terão acesso ao relatório 
e ao voto inseridos pelo Conselheiro Relator, podendo os julgadores proferirem votos 
concordando ou discordando do voto apresentado pelo Relator. 

§ 1° Durante o período de realização da sessão de julgamento virtual, os 
votos apresentados pelo Conselheiro Relator, bem como os proferidos pelos demais 
integrantes do Conselho Superior, ficarão disponíveis para consulta pelos interessados 
através da página do Plenário Virtual, dada a natureza pública da sessão de julgamento, 
respeitado o regramento próprio para os casos sigilosos.  

§ 2° A sessão do Plenário Virtual será composta pelos Conselheiros Efetivos 
e pelos Conselheiros Suplentes quando convocados ou quando solicitarem pauta para 
julgamento dos processos recebidos, ainda que cessados os motivos da convocação.  

§ 3° Será considerado como concluído o julgamento do processo em que, 
ao término da sessão virtual, todos os Conselheiros tiverem apresentado votos 
convergindo com o Conselheiro Relator.  

§ 4° Apresentada divergência ou solicitada vista dos autos por qualquer dos 
integrantes do Conselho Superior, ao final da sessão eletrônica o procedimento será 
considerado retirado de pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta convencional, 
na primeira sessão de julgamento presencial ainda não publicada, na qual poderá haver 
discussão sobre a matéria objeto dos autos.  

§ 5° O voto do Conselheiro participante da sessão de julgamento que não 
for apresentado até o seu encerramento será computado como em concordância com o 
voto do Conselheiro Relator.  

§ 6° Os procedimentos expressamente adiados pelo Conselheiro Relator ou 
pelo Colegiado serão incluídos, de forma automática, na primeira sessão virtual 
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imediatamente posterior.  

§ 7° Os procedimentos retirados de pauta pelo Conselheiro Relator ou pelo 
Colegiado serão incluídos em nova pauta de julgamento de Plenário Virtual, se assim for 
indicado, observando-se as regras de publicação.  

Art. 6º Concluída a sessão do Plenário Virtual, o resultado do julgamento de 
cada procedimento será incluído, de forma automática, no respectivo sistema de 
tramitação de procedimentos extrajudiciais do Ministério Público do Estado do Pará, 
sendo de responsabilidade da Secretaria do Conselho Superior a lavratura da respectiva 
certidão. 

Art. 7º A secretaria do Conselho Superior providenciará a confecção e 
publicação do extrato da Ata, no Diário Oficial do Estado, no qual serão consignados:  

I - o período da reunião eletrônica;  

II - o nome do Presidente do Conselho Superior, do Corregedor-Geral do 
Ministério Público e dos Conselheiros que participaram do julgamento pela ordem 
decrescente de votação na respectiva eleição;  

III- os processos julgados, seu objeto, o número de ordem, a Promotoria de 
Justiça de origem, os interessados, o resultado da votação, o nome do Conselheiro 
Relator, assim como dos integrantes que se julgarem suspeitos ou impedidos.  

Parágrafo único. O extrato de ata será elaborado pelo Secretário do 
Conselho Superior.  

Art. 8º. Esta Resolução entra em vigor em 03 de agosto de 2020. 
 
SALA DE SESSÕES DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO, em 11 de março de 2020. 
 

ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO 
Subprocuradora-Geral de Justiça, área Técnico-Administrativa,  

em substituição ao Procurador-Geral de Justiça, Presidente do Conselho Superior 
 

MARIO NONATO FALANGOLA 
Corregedor-Geral do Ministério Público, em exercício 

 
WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO 

Conselheiro/Secretário 
 

MARIA DA CONCEIÇAO DE MATTOS SOUSA 
Conselheira 

 
DULCELINDA LOBATO PANTOJA 

Conselheira 
 

HAMILTON NOGUEIRA SALAME 
Conselheiro 

  



80  

RESOLUÇÃO Nº 005/2020-CSMP, DE 20 DE MAIO DE 2020. 
 

 
Dispõe sobre a realização de sessões por 
Videoconferência no âmbito do Conselho Superior 
do Ministério Público do Estado do Pará, em razão 
da pandemia de Coronavírus (COVID-19).  

 
  O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 

PARÁ, Órgão da Administração Superior, no uso de suas atribuições e 
 

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Superior editar súmulas, 
provimentos, resoluções e outros atos de caráter normativo em matéria de suas 
atribuições, nos termos do art. 26, inciso XIII, da Lei Complementar Estadual nº 057, de 06 
de julho de 2006 e art. 4º, inciso XXII de seu Regimento Interno; 

 
CONSIDERANDO os princípios da celeridade processual, contido no artigo 

5º, inciso LXXVIII, e o princípio da eficiência, descrito no artigo 37, caput, ambos da 
Constituição Federal; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de racionalizar o tempo despendido 

durante as sessões de julgamento e de otimizar a função institucional do CSMP; 
 
CONSIDERANDO que é necessário adotar providências de ordem prática 

para o julgamento mais célere dos processos do CSMP, com economia de recursos e de 
tempo; 

 
CONSIDERANDO a importância de se buscar mecanismos que garantam a 

participação efetiva de forma não presencial de Conselheiros nas sessões de julgamento; 
 
CONSIDERANDO que a realização de sessões por Videoconferência 

prestigia os princípios da colegialidade, da continuidade do serviço público, da eficiência, 
da segurança jurídica e da economicidade; 

 
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde - OMS, em 30 de 

janeiro de 2020, declarou a epidemia do Coronavírus (COVID-19) como Emergência de 
Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) e, em 11 de março de 2020, 
caracterizou-a como pandemia; 

 
CONSIDERANDO que o Estado Brasileiro considerou tal evento para 

declarar o território nacional em estado de calamidade pública, conforme Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; 

 
CONSIDERANDO os termos da Portaria Nº 1.510/2020- MP/PGJ, de 17 de 

março de 2020, a qual dispôs sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 
Novo Coronavírus (COVID-19); 

 
CONSIDERANDO o teor da Portaria Nº 1.740/2020- MP/PGJ, de 27 de abril 

de 2020, que complementou as medidas temporárias de prevenção ao contágio por 
COVID-19 e dispôs sobre a continuidade das atividades do MPPA mediante trabalho 
remoto; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de serem compatibilizados os vetores de 

continuidade e do serviço público com a singular situação de saúde pública experimentada 
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mundialmente; 
 
CONSIDERANDO a impossibilidade de reunião presencial dos Conselheiros 

do CSMP, em razão da pandemia de COVID-19; e 
 
CONSIDERANDO, enfim, que os julgamentos das sessões por 

Videoconferência serão públicos, de modo a preservar a publicidade e a transparência dos 
atos praticados; 

 
RESOLVE: 
 

  Art. 1º As sessões do Conselho Superior do Ministério Público poderão ser 
realizadas inteiramente por Videoconferência durante o período de vigência do regime de 
teletrabalho, em razão da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19). 
 

§ 1º Serão julgados por videoconferência as matérias de relevância, os 
certames de remoção e promoção, por antiguidade e merecimento, os processos de 
vitaliciamento de membros do MPPA, declínios de atribuição para outro Ministério Público 
e os procedimentos extrajudiciais. (§ alterado pela Resolução n.º 006/2020-CSMP, de 
15.07.2020 – DOE de 16.07.2020) 

 
 § 2º Os demais certames e procedimentos de atribuição originária do CSMP 

serão julgados de forma presencial, oportunamente. 
 
§ 3º A realização das Sessões por Videoconferência não dispensa a 

publicação, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, de pauta contendo a 
ordem do dia. 

 
§ 4º Apresentada divergência ou solicitada vista dos autos por qualquer dos 

integrantes do Conselho Superior, o procedimento será imediatamente retirado de pauta 
para ser julgado na primeira sessão presencial a ser realizada oportunamente. 

 
§ 5º A critério do Relator, poderá ocorrer adiamento ou retirada de pauta dos 

procedimentos submetidos ao julgamento por videoconferência, nos termos regimentais. 
 
§ 6º O julgamento será considerado concluído quando o Presidente do 

CSMP declarar encerrada a votação e proclamar o resultado do julgamento. 
 
Art. 2º Os julgamentos das sessões por Videoconferência serão públicos e 

poderão ser acompanhados pela rede mundial de computadores (internet). 
 
Art. 3º Aqueles que estiverem aptos a realizar sustentação oral, nos termos 

regimentais, atenderão às seguintes condições: 
 

I – inscrição em até 24 (vinte e quatro) horas antes do início da sessão por 
videoconferência, mediante formulário constante do anexo único desta resolução, 
disponibilizado no sítio eletrônico do CSMP, que deverá ser encaminhado para o seguinte 
e-mail: conselho@mppa.mp.br;  

 
II – utilização da mesma ferramenta tecnológica adotada pelo CSMP. 
 
Art. 4º Compete à Secretaria do CSMP:  
 
I – instruir, com o auxílio das unidades técnicas, os cadastrados para 

mailto:conselho@mppa.mp.br
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sustentação oral sobre o uso do sistema;  
 
II – dar ampla publicação sobre a convocação da sessão por 

videoconferência e, uma vez que seja instalada, disponibilizar o respectivo acesso remoto 
por meio da rede mundial de computadores. 

 
Art. 5º Realizar-se-ão por meio eletrônico todas as intimações e 

comunicações a ocorrer nos procedimentos sob relatoria dos Conselheiros. 
 
Art. 6º Aplicam-se às sessões por videoconferência, no que couber, as 

disposições do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público. 
 
Art. 7º Os casos omissos e as dúvidas de interpretação decorrentes da 

aplicação desta Resolução serão resolvidos pelo Conselho Superior do Ministério Público. 
 
Art. 8º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 

seus efeitos ao dia 14 de maio de 2020, data da publicação da pauta da sessão que 
aprovou esta resolução.  

 
SALA DE SESSÕES DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO, em 20 de maio de 2020. 
 

GILBERTO VALENTE MARTINS 
Procurador-Geral de Justiça 

Presidente do Conselho Superior 
 

JORGE DE MENDONÇA ROCHA 
Corregedor-Geral do Ministério Público 

 
WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO 

Conselheiro/Secretário 
 

LEILA MARIA MARQUES DE MORAES 
Conselheira 

 
MARIA DA CONCEIÇAO DE MATTOS SOUSA 

Conselheira 
 

DULCELINDA LOBATO PANTOJA 
Conselheira 

 
HAMILTON NOGUEIRA SALAME 

Conselheiro 
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ANEXO ÚNICO 
 

REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL 
SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA CSMP/MPPA 

 
 
EXMO. SR. PRESIDENTE DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. 
 
 
 
Dados de quem realizará a Sustentação Oral: 
NOME: 
CPF: 
TELEFONE: 
E-MAIL: 
 
ADVOGADO TEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS:    (   )SIM   (   ) NÃO 
Nº. OAB: 
 
PELA PARTE DO: 
 
 (   ) REQUERENTE 
 (   ) REQUERIDO 
 (   ) RECORRENTE 
 (   ) RECORRIDO 
 (   ) OUTROS ___________________________________. 
 
 
Vem requerer a realização de sustentação oral no: 
PROCEDIMENTO SIMP Nº: 
CLASSIFICAÇÃO: 
RELATOR: 
DATA DA SESSÃO: 
ITEM DA PAUTA: 
 
Nestes Termos, 
Pede Deferimento. 
 
 
 

BELÉM/PA, _____ de ___________________ de_______. 
 
 
 

__________________________________________________________ 
(Nome Completo do Solicitante) 

  



84  

SÚMULAS 
 

SÚMULA DATA EMENTA SITUAÇÃO 

Súmula 
002/2017 

08.03.2017 
DECIDE, à unanimidade, que não é competência do Conselho 
Superior do Ministério Público rever procedimentos extrajudiciais 
que tenham sido objeto de ação ajuizada. 

Em vigor 

Súmula 
001/2017 

08.03.2017 

DECIDE, à unanimidade, que não é atribuição do Conselho 
Superior homologar promoção de arquivamento de notícia de fato e 
de procedimentos administrativos de acompanhamento, de 
fiscalização e de cumprimento de cláusulas de termo de 
ajustamento de conduta que não tenham como objeto específico 
investigação cível, instaurados em razão de atividade rotineira do 
órgão de execução, devendo ser arquivados na Procuradoria ou 
Promotoria de Justiça de origem, salvo procedimento administrativo 
instaurado para apurar fato que enseje a tutela de interesses 
individuais indisponíveis. 

REVOGADA 
na 15ª Sessão 

Ordinária, 
realizada em 
10.08.2017 

Súmula 
002/2016  

25.08.2016 

DECIDE, à unanimidade, que: É vedado ao Conselho Superior 
homologar a promoção de arquivamento de procedimentos em que 
houver fato de repercussão no âmbito criminal, infracional, eleitoral 
e outras áreas, se o membro do Ministério Público não comprovar 
ter procedido a investigação ou o encaminhamento de cópia do 
respectivo procedimento ao órgão de execução com atribuições. 

Em vigor 

Súmula 
001/2016  

21.03.2016 

DECIDE, à unanimidade, que: O procedimento administrativo, 
autuado no âmbito do órgão de execução, de caráter não 
investigatório, para fiscalização rotineira e periódica; ou de 
continuidade de permanente fiscalização do cumprimento, ou não, 
de cláusulas de termo de ajuste de conduta; em caso de ausência 
de atribuição, caracterizado como Notícia de Fato, que não tenha 
objeto específico de investigação matéria cível a ser apurado por 
meio de inquérito civil ou de procedimento preparatório adequado, 
deverá ser arquivado no próprio órgão de origem, sem necessidade 
de remessa ao Conselho Superior para fins de homologação. 

REVOGADA 
na 5ª Sessão 

Ordinária, 
realizada em 
08.03.2017 

 Súmula 
001/2013  

05.06.2013 

DECIDE, à unanimidade, que: o membro promovido que, até cinco 
dias da data da publicação do ato, excluindo-se o dia do começo e 
incluindo-se o do vencimento, entrar no exercício do cargo, terá 
computado seu tempo de efetivo exercício a partir do dia seguinte à 
publicação. 

Em vigor 

 Súmula 
002/2012  

01.06.2012 

DECIDE: “O Membro removido ou promovido, por antiguidade ou 
merecimento, terá sua inscrição prejudicada nos demais certames 
para os quais houver protocolado requerimento, em data anterior à 
sessão de julgamento de sua remoção ou promoção. ” 

Em vigor 

 Súmula 
001/2012  

23.05.2012 

DECIDE: “Que a Ação Civil Pública ajuizada, obedecidos os 
institutos da conexão e da continência, e os termos de ajustamento 
de conduta (TAC) firmados com mais de uma parte e com o mesmo 
objeto, serão contados, para efeito de aferição de produtividade, 
como apenas 1 (uma) ação e 1 (um) TAC, respectivamente". 

Em vigor 

 Súmula 
003/2011  

02.12.2011 

DECIDE: “Que não é competência do Conselho 
Superior do Ministério Público rever procedimentos administrativos 
preliminares ou inquéritos civis que tenham sido objeto de Ação 
Civil Pública posteriormente ajuizada. ” 

REVOGADA 
na 5ª Sessão 

Ordinária, 
realizada em 
08.03.2017 

 

http://www.mppa.mp.br/upload/noticia/CSMP%20-%20Sumula%202016-002%20-%20enc_materia%20criminal%20para%20providencias.pdf
http://www.mppa.mp.br/upload/noticia/CSMP%20-%20Sumula%202016-002%20-%20enc_materia%20criminal%20para%20providencias.pdf
http://www.mppa.mp.br/upload/CSMP%20-%20Sumula%202016-001%20-%20Noticia%20de%20fato.pdf
http://www.mppa.mp.br/upload/CSMP%20-%20Sumula%202016-001%20-%20Noticia%20de%20fato.pdf
http://www.mppa.mp.br/upload/Sumula%20001-2013%20-%20CSMP%20-%20aprovada%20na%20Sessao%2005-06-2013.pdf
http://www.mppa.mp.br/upload/Sumula%20001-2013%20-%20CSMP%20-%20aprovada%20na%20Sessao%2005-06-2013.pdf
http://www.mppa.mp.br/upload/noticia/Sumula%20002-2012%20-%20CSMP%20-%20provada%20na%20Sessao%2001_06_2012.pdf
http://www.mppa.mp.br/upload/noticia/Sumula%20002-2012%20-%20CSMP%20-%20provada%20na%20Sessao%2001_06_2012.pdf
http://www.mppa.mp.br/upload/noticia/Sumula%20001-2012%20-CSMP%20-%20PROPOSTA%20DA%20CORRGEDORIA.pdf
http://www.mppa.mp.br/upload/noticia/Sumula%20001-2012%20-CSMP%20-%20PROPOSTA%20DA%20CORRGEDORIA.pdf
http://www.mppa.mp.br/upload/noticia/CSMP_SUMULA%20003-2011.pdf
http://www.mppa.mp.br/upload/noticia/CSMP_SUMULA%20003-2011.pdf
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 Súmula 
002/2011  

02.12.2011 

DECIDE: "Que os termos de ajustamento de conduta (TAC) 
firmados com mais de uma parte e com o mesmo objeto serão 
contados, para efeito de aferição de produtividade, como apenas 1 
(um) TAC.” 

REVOGADA 

 Súmula 
001/2011  

29.06.2011 

DECIDE que "se o dano tiver sido reparado e, simultaneamente, 
não houver base para a propositura de qualquer ação civil pública, 
o caso é de arquivamento do inquérito civil ou das peças de 
informação, ressalvados, obrigatoriamente, eventuais aspectos 
penais. 

Em vigor 

Súmula 
003/2007 

02.02.2007 

DECIDE que “é garantido ao Promotor de Justiça recém-
interessado na carreira o direito de preferência para opção sobre os 
cargos vagos na primeira entrância que não lhe foram 
disponibilizados para provimento inicial ou remoção, de acordo com 
a ordem de classificação no concurso. ” 

Em vigor 

Súmula 
002/2007 

30.01.2007 

DECIDE que “nos certames de remoção em que não se vislumbrar 
a possibilidade de candidatos, a vaga deverá ser disponibilizada, 
simultaneamente, para promoção, ressalvado que havendo 
interessado à remoção, o certame da promoção ficará prejudicado, 
e não existindo inscritos à remoção, se dará andamento à 
promoção, nos termos do respectivo edital. ” 

REVOGADA à 
unanimidade 
com efeito ex-
nunc na 19ª 

Sessão 
Extraordinária 

de 2011 do 
Conselho 
Superior. 

Súmula 
001/2007 

30.01.2007 

DECIDE, à unanimidade, que: “no cômputo do prazo exclui-se o dia 
do começo e inclui-se o dia do vencimento, prorrogando-se para o 
primeiro dia útil subsequente em caso de término em sábado, 
domingo ou feriado.” 

REVOGADA 
tacitamente 

pelo 
Regimento 

Interno, 
datado de 13 
de julho de 

2010 
(Art. 41 e §§ 

que regulou a 
matéria) 

 

Súmula 
001/2004 

15.04.2004 

DECIDE na remoção ou promoção pelo critério de merecimento só 
poderão concorrer os Membros do Ministério Público que tenham 
dois anos na entrância ou categoria e estejam classificados na 
primeira metade da lista de antiguidade, no primeiro caso, e na 
primeira quinta parte, no caso de promoção, tomando-se por base o 
número de cargos efetivamente preenchidos (STF, ADI nº 1.970-8 – 
TO) até a data da sessão, ressalvados os direitos dos 
remanescentes das listas anteriores, salvo se não houver, com tais 
requisitos, cumulativamente, quem aceite o lugar vago, caso em 
que todos concorrerão em igualdade de condições (STF, ADI nº 
654-1 – PR e ADI nº 1.892/600 – RJ, e STJ, ROMS nº 11.052 – 
PB). Caso o número de inscritos que preencham ambos os 
requisitos seja inferior a três, os demais concorrerão para compor a 
lista apenas para efeito de consecutividade. Revogam-se as 
disposições em contrário. 

REVOGADA 
parcialmente 

pela EC 
45/2004 (Art. 
93, inciso II, b 
c/c inciso VIII-

A da 
Constituição 
Federal) e 

pela decisão 
do Egrégio 
Conselho 

Superior na 8ª 
Sessão 

Ordinária, 
datada de 
12.05.2010 

que adotou o 
instituto do 

quinto 
sucessivos 

nos certames 
de remoção e 

http://www.mppa.mp.br/upload/noticia/CSMP_SUMULA%20002-2011.pdf
http://www.mppa.mp.br/upload/noticia/CSMP_SUMULA%20002-2011.pdf
http://www.mppa.mp.br/upload/CSMP___Sumula_2011_001__.pdf
http://www.mppa.mp.br/upload/CSMP___Sumula_2011_001__.pdf
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promoção por 
merecimento 
no Ministério 
Público do 
Estado do 

Pará. 

Súmula 
004/2003 

31.07.2003 

DECIDE por unanimidade que “O promotor de Justiça pode 
promover o arquivamento, no âmbito de sua Promotoria, de notícias 
manifestamente infundadas, banais, insignificantes ou que não 
visem, em tese, à propositura da Ação Civil Pública, que lhe forem 
apresentadas diretamente, dando ciência ao interessado, 
facultando a este solicitar a reconsideração ou a revisão pelo 
Conselho Superior. ” 

REVOGADA 
pelo 

Regimento 
Interno, 

datado de 13 
de julho de 

2010 
(Art. 79 que 
regulou a 
matéria) 

 

Súmula 
003/2003 

31.07.2003 

DECIDE por unanimidade que “Sujeita-se à homologação, pelo 
Conselho Superior, qualquer promoção, explícita ou implícita, de 
arquivamento de inquérito civil e outros procedimentos 
administrativos ou peças informativas, bem como o indeferimento 
de requerimento ou representação, que tenham objetivado a 
propositura de Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio 
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos ou individuais homogêneos (cf. Lei nº 8.625/93, art. 30, 
combinado, dentre outros, com o art. 129, II, e III, da Constituição 
Federal; art. 8º e 9º, da Lei nº 7.347/85 –Lei da Ação Civil Pública; 
art. 6º, § 1º, da Lei nº 7.853/89 – Lei de Proteção às Pessoas 
Portadoras de Deficiência; art. 3º da Lei nº 7.913/89 – Lei de 
Proteção dos Investidores do Mercado Mobiliário; art. 201, V, e 223, 
§ 2º, Lei nº 8.069/90 –Estatuto da Criança e do Adolescente; art. 90 
da Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor; Lei nº 
8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa e Lei nº 10.257/2001 
– Lei de Política Urbana). 

REVOGADA 
na 6ª Sessão 

Ordinária, 
realizada em 
22.03.2017 

Súmula 
002/2003 

20.03.2003 

DECIDE que para o cálculo da primeira metade ou primeira quinta 
parte da Lista de Antiguidade, para efeito de remoção ou promoção 
por merecimento, será desprezada a fração, se inferior a meio, e 
arredondada para o inteiro, se igual ou superior. 

REVOGADA 
pela resolução 
nº 003/2014-

CSMP 

Súmula 
001/2003 

20.03.2003 

DECIDE que nos concursos de remoção ou promoção por 
merecimento, serão considerados a lista de antiguidade e o número 
de cargos existentes até à data do encerramento do prazo de 
inscrição. Consideram-se como cargos existentes, para os efeitos 
desta Súmula, os que efetivamente tiverem sido anteriormente 
instalados, bem como os que tiverem sido disponibilizados, até à 
data do encerramento do prazo de inscrição, para provimento, por 
ato do Colégio de Procuradores de Justiça e proposta do 
Procurador-Geral de Justiça, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei 
Estadual nº 6.525/2003. 

REVOGADA 
parcialmente 
pela Súmula 
nº 001/2004-

MP/CSMP que 
regulou 

diversamente 
a matéria 

Súmula 
004/2001 

20.12.2001 

DECIDE que nas remoções pelo critério de merecimento só podem 
concorrer Promotores de Justiça que tenham dois anos na 
entrância e estejam classificados na primeira metade da lista de 
antiguidade, tomando por base o número de cargos existentes na 
entrância, salvo se não houver nenhum deles com tais requisitos, 
cumulativamente, onde todos concorrerão em igualdade de 
condições. Caso o número de membros inscritos que preencham os 
requisitos seja inferior a três, os demais concorrerão para compor a 
lista apenas para efeito de consecutividade. 

REVOGADA 
tacitamente 
pela Súmula 
nº 001/2004-

MP/CSMP que 
regulou 

inteiramente a 
matéria 
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Súmula 
003/2001 

04.07.2001 

DECIDE por unanimidade que “Sujeita-se à homologação do 
Conselho Superior qualquer promoção de arquivamento de 
inquérito civil ou peças de informação, bem como o indeferimento 
de representação que contenha peças de informação, alusivos à 
defesa de interesses difusos, coletivos ou individuais, homogêneos. 

REVOGADA 
tacitamente 
pela Súmula 
nº 003/2003-

MP/CSMP que 
regulou 

inteiramente a 
matéria 

Súmula 
002/2001 

23.04.2001 

DECIDE que o prazo para requerimento de desistência, por parte 
dos Promotores de Justiça inscritos aos concursos de promoção ou 
remoção será de até 24 (vinte e quatro) horas antes da reunião 
para votação do certame ou após a publicação do ato no Diário 
Oficial do Estado. 

REVOGADA 
tacitamente 
pelo art. 89, 

§2º da LCE nº 
57/2006 que 

regular 
diversamente 

a matéria 

Súmula 
001/2001 

23.04.2001 

DECIDE que o prazo para requerimento de autorização do 
Conselho Superior para afastamento de membro do Ministério 
Público para frequentar curso ou seminário de aperfeiçoamento e 
estudo, no país ou no exterior, de que tratam os artigos 15, XI e 53, 
III, da Lei Federal nº 8.625/93 deverá ser de, no mínimo, 60 
(sessenta) dias do início do curso. 

REVOGADA 
tacitamente 

pela 
Resolução nº 

002/2009-
MP/CSMP que 

regulou 
diversamente 
a matéria (Art. 
2º, §1º, a e b) 

Súmula 
001/2000 

14.08.2000 

DECIDE que nas remoções pelo critério de merecimento só podem 
concorrer Promotores de Justiça que tenham dois anos na 
entrância e estejam classificados na primeira metade da lista de 
antiguidade, tomando por base o número de cargos existentes na 
entrância, salvo se não houver nenhum inscrito com tais requisitos. 
Caso o número de membros inscritos que preencham os requisitos 
seja inferior a três, os demais concorrerão para compor lista apenas 
para efeito de consecutividade. 

REVOGADA 
tacitamente 
pela Súmula 
nº 004/2001-

MP/CSMP que 
regulou 

inteiramente a 
matéria 

Súmula 
001/1999 

14.01.1999 

DECIDE por unanimidade revogar parcialmente a Súmula nº 
004/98, que passa a vigorar com o seguinte teor: “que o Promotor 
de Justiça pode promover o arquivamento, no âmbito da sua 
Promotoria, de peças de informação e representações que lhe 
forem apresentadas diretamente, dando ciência ao interessado, 
facultando-lhe solicitar revisão ao Procurador-Geral de Justiça, nos 
termos da lei. ” 

REVOGADA i
n totum pela 
Súmula nº 
003/2001-
MP/CSMP 

Súmula 
004/1998 

19.05.1998 

DECIDE por unanimidade que o Promotor de Justiça pode 
promover o arquivamento, no âmbito da sua Promotoria, de peças 
de informação e representação encaminhadas por particulares, se 
entender não haver elementos suficientes para a propositura da 
ação penal. 

REVOGADA 
parcialmente 
pela Súmula 
nº 001/99-

MP/CSMP e 
REVOGADA i
n totum pela 
Súmula nº 
003/2001-
MP/CSMP 

Súmula 
003/1998 

19.05.1998 

DECIDE por unanimidade que não é atribuição do Conselho 
homologar o arquivamento de representação, notícia crime, peças 
de informação, conclusão de comissão parlamentar de inquérito ou 
inquérito policial, nas hipóteses de atribuição originária do 
Procurador-Geral de Justiça. 

Em vigor 
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Súmula 
002/1998 

19.05.1998 
DECIDE por unanimidade que não é atribuição do Conselho 
homologar promoção de arquivamento pelo Promotor de Justiça, 
em matéria de natureza criminal. 

Em vigor 

Súmula 
001/1998 

17.02.1998 
DECIDE alterar o horário das reuniões ordinárias do Conselho, 
previsto na Súmula nº 01/97, de 9h00 para 15h00. 

REVOGADA 
pelo 

Regimento 
Interno, 

datado de 13 
de julho de 

2010 

Súmula 
013/1997 

15.12.1997 

DECIDE que só poderá ser concedida a autorização do Conselho 
para afastamento de membro do Ministério Público para frequentar 
curso ou seminário de aperfeiçoamento e estudo, no país ou no 
exterior, de que tratam os arts. 15, XI e 53, III, da Lei nº 8.625/93, a 
02 (dois) Promotores de Justiça por entrância e a 01 (hum) 
Procurador de Justiça, de cada vez. 

REVOGADA 
tacitamente 

pela 
Resolução nº 

002/2009-
MP/CSMP, 
(Regulou 

diversamente 
a matéria – 

Art. 8º) 

Súmula 
012/1997 

15.12.1997 

DECIDE que a concessão de autorização do Conselho para 
afastamento de membro do Ministério Público para frequentar curso 
ou seminário de aperfeiçoamento e estudo, no país e no exterior, 
de que tratam os arts. 15, XI e 53, III, da Lei nº 8.625/93, somente 
será necessária quando o curso ou seminário tiver duração superior 
a 07 (sete) dias, abaixo deste período a autorização será concedida 
pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça. 

REVOGADA 
expressament

e pela 
Resolução nº 

002/2009 

Súmula 
011/1997 

02.12.1997 

DECIDE considerar como de efetivo exercício, para todos os efeitos 
legais, inclusive para vitaliciamento, os dias em que o membro do 
Ministério Público estiver participando de cursos, encontros, ou 
seminários de aperfeiçoamento funcional fora da Comarca, mas em 
território do Estado, desde que autorizado pela Procuradoria-Geral 
de Justiça e o evento seja, de qualquer forma, do interesse, 
promovido ou patrocinado pelo Ministério Público Estadual, por 
período de curta duração, não superior a 07 (sete) dias, de modo 
que haja condição da avaliação do desempenho funcional do 
membro do Órgão Ministerial. 

REVOGADA 
tacitamente 

pelo art. 141, 
inciso III c/c 

art. 142, inciso 
III da LCE nº 

57/2006 e pela 
Resolução nº 

002/2008-
MP/CSMP que 

regularam 
diversamente 

a matéria 

Súmula 
010/1997 

17.11.1997 
DECIDE que a autorização para membro do Ministério Público 
lecionar em curso de formação será de forma que não acarrete 
prejuízos às atividades funcionais. 

Em vigor 

Súmula 
009/1997 

30.03.1997 

DECIDE que a cessão de membro do Ministério Público para outros 
Órgãos, sejam eles federal, estadual ou Municipal, deverá ser 
precedida de informações sobre o cargo que o mesmo passará a 
exercer, a fim de que o Conselho possa avaliar a compatibilidade 
dos cargos. 

Em vigor 

Súmula 
008/1997 

17.06.1997 

DECIDE que é atribuição do Conselho escolher a lista sêxtupla 
para indicação do membro do Ministério Público a ocupar o cargo 
de Desembargador no Tribunal de Justiça do Estado, no quinto 
constitucional. 

REGULADA p
ela Lei nº 

8.625/1993 
(Art. 15, inciso 
I) e pela LCE 
nº 57/2006 

(Art. 26, inciso I) 
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Súmula 
007/1997 

17.06.1997 

DECIDE considerar não ser obrigatória a nomeação de Promotor 
de Justiça como curador à lide onde não houver Procuradoria do 
Trabalho (art. 793 da CLT), devendo tal nomeação recair, 
preferencialmente, na pessoa do defensor público, nas formas das 
leis vigentes. 

Em vigor 

Súmula 
006/1997 

25.03.1997 

DECIDE que o Promotor de Justiça que requerer licença para 
frequentar curso de pós-graduação na Capital deverá responder 
por uma Comarca próxima, ou na própria Capital, só deixando de 
fazê-lo se não puder conciliar as duas atividades, quando então o 
Conselho decidirá sobre o total afastamento das atividades 
funcionais. 

REVOGADA 
pela 

Resolução nº 
001/2016-
MP/CSMP 

Súmula 
005/1997 

25.03.1997 
DECIDE considerar o número de cargos existentes na Capital como 
base de cálculo para apurar a quinta parte da lista de antiguidade 
de Promotores de 3ª Entrância. 

REVOGADA 
tacitamente 
pela Súmula 
001/2004-

MP/CSMP que 
regulou a 
matéria 

diversamente 

Súmula 
004/1997 

25.03.1997 

DECIDE que nas remoções pelo critério de merecimento só podem 
concorrer os Promotores de Justiça que estejam classificados na 
primeira metade da lista de antiguidade, tomando por base o 
número de cargos existentes na Entrância, salvo se o número de 
inscritos que preencham tal requisito for inferior a 03 (três). 

REVOGADA 
tacitamente 
pela Súmula 
001/2000-

MP/CSMP que 
regulou 

inteiramente a 
matéria 

Súmula 
003/1997 

03.02.1997 
DECIDE que a lista de antiguidade de Promotores de Justiça de 1ª 
entrância obedecerá à ordem de classificação de concurso, por se 
tratar de primeira investidura. 

Em vigor 

Súmula 
002/1997 

03.02.1997 

DECIDE que nos licenciamentos de membros do Ministério Público 
para cursar pós-graduação seja levado em consideração se o 
mesmo tem relação com a atuação funcional, bem como seja 
observado o art. 27 do Regime Jurídico Único. 

REVOGADA 
tacitamente 

pela 
Resolução nº 

002/2009-
MP/CSMP, 
(Regulou 

inteiramente a 
matéria – Art. 
4º, inciso I) 

Súmula 
001/1997 

07.01.1997 
DECIDE que as reuniões do Conselho serão realizadas 
semanalmente, de preferência às segundas-feiras, às 9h00. 

REVOGADA 
pelo 

Regimento 
Interno, 

datado de 13 
de julho de 

2010 
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ENUNCIADOS CSMP 

  2019  

 ENUNCIADO 1 – DUPLICIDADE DE PROCEDIMENTOS. IDENTIFICAÇÃO DA 
CONTINÊNCIA. TRAMITAÇÃO E RESOLUÇÃO CONJUNTA. A duplicidade de 
procedimentos acerca do mesmo tema não dá ensejo ao arquivamento de um deles. 
Identificada a continência, os procedimentos deverão ser reunidos para tramitação e 
resolução conjunta, tendo atribuição o Promotor de Justiça que presidir o procedimento cujo 
objeto é o mais amplo, ressalvado o § 2º do art. 19 da Resolução n.º 007/2019-CPJ. 

 

 ENUNCIADO 2 - PROCEDIMENTAL. DO RECEBIMENTO DE NOTÍCIA FATO. 
CONSULTA AO SISTEMA SIMP. EVITAR DUPLICIDADE DE PROCEDIMENTOS. Recebida 
Notícia de Fato, o Promotor de Justiça deverá, antes de instaurar qualquer procedimento 
fazer consulta ao Sistema Integrado do Ministério Público-SIMP para evitar a duplicidade de 
procedimentos acerca do mesmo tema. 

 

Fundamento: art. 4º, inciso I, da Resolução n.º 174/2017-CNMP c/c art. 8º, inciso I, da 

Resolução n.º 007/2019-CPJ (DOE de 13.06.2019) 
 

 ENUNCIADO 3 - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE 
ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E AUSÊNCIA OU IMPOSSIBILIDADE DE 
COMPROVAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO. Merece homologação a promoção de 
arquivamento de inquérito civil ou de procedimento preparatório para apurar improbidade 
administrativa se, no curso da investigação, restar comprovada a insuficiência de provas da 
prática de atos de improbidade tipificados nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei Federal nº. 8.429/92 e 
a ausência ou impossibilidade de comprovação de danos ao erário. 

 

 ENUNCIADO 4 - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. Merece 
homologação a promoção de arquivamento de inquérito civil ou de procedimento preparatório 
para apurar improbidade administrativa se, no curso da investigação, ficar comprovada a 
prescrição da ação, regulada pelo art. 23, incisos I, II e III da Lei nº. 8.429/92, ressalvados os 
casos em que haja comprovação de prática dolosa que cause danos ao erário, que é 
imprescritível e demanda o prosseguimento do feito. 

 

Fundamento: art. 37, § 5º da CF. RE/STF 852.475. 
 

 ENUNCIADO 5 - IMPROBIDADE ADMIINISTRATIVA. FUNDAMENTO DE PEÇA DE 
ARQUIVAMENTO DEVE SER DEMONSTRADO NO CASO CONCRETO. Quando o 
fundamento do arquivamento do inquérito civil ou procedimento preparatório de investigação 
de ato de improbidade administrativa estiver pautado em prescrição, deve estar 
especificamente demonstrada no caso concreto dos autos. 

 

Fundamento: Deve-se comprovar por meio de documento, tais como: decreto de 

exoneração; ato de rescisão de contrato temporário; publicação no Diário Oficial do Estado do 
término do Mandato; se servidor efetivo, apontar a lei específica para faltas disciplinares 
puníveis com demissão a bem do serviço público. 

 

 ENUNCIADO 6 - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTAGEM DE PRESCRIÇÃO. A 
contagem prescricional dos atos de improbidade administrativa deve observar o disposto no 
art. 23 da lei 8429/92, não existindo contagem prescricional da data dos fatos quando digam 
respeito a exercício de mandato, função de confiança ou cargo em comissão. 

 

 ENUNCIADO 7 - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TERMO INICIAL DO PRAZO 
PRESCRICIONAL. REELEIÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS. No caso de agentes políticos 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4670950
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reeleitos, o termo inicial do prazo prescricional nas ações de improbidade administrativa deve 
ser contado a partir do término do último mandato. 

 

 ENUNCIADO 8 - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE 
DISJUNTIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL DE 
RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE BEM COMO A RESPECTIVA AÇÃO 
DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. Cabe ao Ministério Público promover a ação civil de 
improbidade administrativa, incluindo-se a ação para pleitear o ressarcimento do dano 
causado pelo ato ímprobo, independentemente do ingresso em juízo da Fazenda Pública 
interessada para fazê-lo. 

 

Fundamento: Não se pode tolher a prerrogativa conferida constitucionalmente ao Ministério 
Público para tutelar o patrimônio público, na qual se inclui a legitimidade para pleitear 
ressarcimento dos danos causados ao erário, condicionando-a ao ingresso em juízo da 
Fazenda Pública. 
Isso porque, tanto a doutrina como a jurisprudência, já classificaram a legitimidade do órgão 
ministerial como concorrente e disjuntiva. 

É concorrente, porque não é unicamente conferida ao Parquet, podendo outros legitimados 
ingressar com a respectiva ação coletiva. No caso da ação de improbidade administrativa 
podem propô-la tanto o Ministério Público, como a pessoa jurídica de direito público 
interessada. 
É disjuntiva porque, embora a legitimidade tenha sido atribuída a mais de um legitimado 
coletivo, um legitimado não necessita do ingresso do outro para pleitear em juízo. Nesse 
sistema, cada co-legitimado goza de autonomia para propor a respectiva ação coletiva, 
havendo posição do STJ nesse sentido. 

 

ENUNCIADO 9 - ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA EXECUTAR 

ACÓRDÃO DE CORTE DE CONTAS. O Ministério Público Estadual não possui legitimidade 

para ajuizar ação executiva de débito proveniente de acórdão em julgamento de Corte de 

Conta, porém, é de bom alvitre que o Órgão Ministerial fiscalize a inscrição do débito em 

dívida ativa da Fazenda Pública prejudicada. 

Fundamento: Quanto à execução do Título Executivo Extrajudicial proveniente de acórdão  
de Corte de Contas, já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em tema cuja 
Repercussão Geral foi reconhecida, que cabe EXCLUSIVAMENTE ao ente beneficiário 
propor a referida Ação Executiva. (STF; Processo: ARE 823347 RG; Relator (a): Min. 
Gilmar Mendes; Julgamento: 02/10/2014; Publicação: 28/10/2014). 

 

 ENUNCIADO 10 - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. O Ministério 
Público Estadual possui legitimidade para ingressar com ação de ressarcimento de danos ao 
erário, independentemente da existência de procedimento de apuração de contas, devido à 
legitimidade disjuntiva de ingresso referente ao ressarcimento, desde que haja elementos 
suficientes para tal. 

 

Fundamento: Embora o membro do Ministério Público não tenha legitimidade para executar 
as decisões de condenação patrimonial da Corte de Contas, não existe proibição no sentido 
do Parquet ingressar com ação de ressarcimento ao erário por ato de improbidade 
administrativa baseado nas informações proveniente do Tribunal de Contas, a diferença será 
que tal ação deverá enfrentar o processo cognitivo até o reconhecimento da existência de um 
título executivo judicial, nos termos do art. 21, inciso II, da Lei n.º 8.429/92. Está consolidado 
o entendimento quanto à legitimidade do Parquet para a propositura de ação civil 
pública, objetivando o ressarcimento de danos ao erário, decorrentes de atos de 
improbidade administrativa (STJ - AgInt no REsp: 1607976 RJ 2015/0150952-2, Relator: 
Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2017) 
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 ENUNCIADO 11 – PROCEDIMENTAL. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM 
DILIGÊNCIAS. Convertido o julgamento em diligência, reabre-se ao Promotor de Justiça que 
tinha promovido o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento preparatório a 
oportunidade de reapreciar o caso, podendo manter sua posição favorável ao arquivamento 
ou propor a ação civil pública, como lhe pareça mais adequado. Neste último caso, 
desnecessária a remessa dos autos ao Conselho Superior, bastando comunicar o 
ajuizamento da ação por ofício. 

 
Fundamento: art. 27, § 3º, inciso I, da Resolução n.º 007/2019-CPJ 

 

 ENUNCIADO 12 - PROCEDIMENTAL. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO ÓRGÃO 
COLEGIADO. MANDATO ENCERRADO. CONSELHEIROS EM NOVOS MANDATOS. O 
Conselho Superior do Ministério Público não homologará promoção de arquivamento de 
procedimentos cujas diligências requeridas pelo Colegiado não foram cumpridas, a menos 
que haja superveniência de fatos e/ou novos documentos, com as devidas razões de 
arquivamento do presidente dos autos, ainda que tais diligências tenham sido requeridas por 
Conselheiros com mandatos encerrados. 

 

Fundamento: Se, em virtude da conversão do julgamento em diligência, surgirem novas 
provas, o mesmo membro do Ministério Público que tinha promovido o arquivamento do 
inquérito civil não estará impedido de reapreciar o inquérito civil, podendo tanto propor a ACP, 
se estiver convencido de seu cabimento, como insistir no arquivamento, em caso contrário. 

 

 ENUNCIADO 13 - PROCEDIMENTAL. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DE  
INVESTIGAÇÃO/ ACOMPANHAMENTO/FISCALIZAÇÃO NA PORTARIA DE 
INSTAURAÇÃO. É imprescindível a delimitação do objeto de investigação/ 
acompanhamento/fiscalização nas Portarias de Instauração dos Procedimentos Extrajudiciais. 

 

Fundamento: Em atenção aos princípios da eficiência, economicidade processual e 

segurança jurídica devem ser evitadas a elaboração de portarias por modelos textuais e 

conceitos jurídicos indeterminados e genéricos que não dizem respeito a fatos determinados. 

Resolução nº 23/2007 do CNMP: Art. 4º O inquérito civil será instaurado por portaria, 

numerada em ordem crescente, renovada anualmente, devidamente registrada em livro 

próprio e autuada, contendo: I – o fundamento legal que autoriza a ação do Ministério Público 

e a descrição do fato objeto do inquérito civil; Resolução nº 174/2017 do CNMP. Art. 9º. 

O procedimento administrativo será instaurado por portaria sucinta, com delimitação de seu 

objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o 

inquérito civil. 

ENUNCIADO 14 - PROCEDIMENTAL. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SANEAMENTO 

DE IRREGULARIDADES FORMAIS ANTES DO ENCAMINHAMENTO AO EGRÉGIO 

CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Antes do encaminhamento dos autos 

para análise de arquivamento perante o Conselho Superior do Ministério Público, o membro 

presidente dos autos deve sanar as irregularidades formais dos autos e determinar a 

completa e correta numeração das páginas do procedimento, assim como, a cientificação do 

arquivamento às partes interessadas, nos termos da Resolução n.º 007/2019-CPJ. 

Fundamento: Visar a celeridade processual e economicidade, com base na Portaria n.º 

6091/2015, republicada no DOE de 05.06.2019, que estabelece medidas de contenção, 

redução, racionalização, contingenciamento e monitoramento de despesas. 

 ENUNCIADO 15 – PROCEDIMENTAL. ARQUIVAMENTO DE PIC. O Promotor de Justiça 
deve promover o arquivamento de PIC ou outra investigação de matéria exclusivamente 
criminal na forma do art. 28 do CPP, sendo desnecessário o exame pelo CSMP. 
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Fundamento: Resolução Conjunta n. º 01/25011-PGJ/CGMP. 

 ENUNCIADO 16 – PROCEDIMENTAL. REMESSA DE CORRESPONDÊNCIAS AO 
CSMP. DOCUMENTO OFICIAL DEVE SER ASSINADO PELO MEMBRO. Os expedientes 
remetidos ao CSMP devem ser assinados pelo membro, não podendo delegar esse ato a 
servidor do Ministério Público. 

 
Fundamento: Recomendação n.º 002/2019-CGMP 

(Enunciados 01 a 16 APROVADOS na 2ª Sessão Extraordinária, realizada em 19.06.2019 – DOE 26.06.2019) 

 

 
ENUNCIADO 17- PROCEDIMENTAL. NÃO INSTAURAÇÃO DE PORTARIA PARA 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. É indevida a instauração de portaria para a promoção 

de arquivamento de procedimentos extrajudiciais, devendo ser realizada por meio de decisão 

fundamentada. 

Fundamento: Recomendação N.º 03/2017-MP/CGMP 

ENUNCIADO 18- PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO. 

DESNECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PELO CSMP. O procedimento preparatório e o 

inquérito civil que tenham como fundamento de arquivamento a existência de ação judicial 

com o mesmo objeto, independentemente do momento de seu ajuizamento e do sujeito ativo 

ser o Ministério Público Estadual ou não, serão arquivados no âmbito do órgão de execução, 

sem a necessidade de revisão pelo Conselho Superior. 

Fundamento: Súmula n.º 02/2017-CSMP e art. 21, § 12 da Resolução n.º 007/2019-CPJ. 

ENUNCIADO 19- PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

ENUNCIADOS E SÚMULAS DO CSMP. O Relator poderá decidir monocraticamente em 

casos de assuntos previstos em súmulas e enunciados do CSMP. 

Fundamento: art. 36, § 5º do Regimento Interno do Conselho Superior. 

ENUNCIADO 20- NOTÍCIA DE FATO E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. 

CORRETAMENTE DENOMINADOS. ERRONEAMENTE ENCAMINHADOS AO CSMP. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. Não merece conhecimento a promoção de arquivamento de 

notícia de fato e procedimento administrativo, quando corretamente denominados e 

equivocadamente submetidos a revisão do E. CSMP, podendo o Relator decidir 

monocraticamente pela devolução dos autos para arquivamento no âmbito da Promotoria de 

Justiça de origem, ressalvado o art. 37 da Resolução n.º 007/2019-CPJ. 

Fundamento: art. 12, da Resolução n.º 174/2017-CNMP e art. 36 da Resolução n.º 007/2019- 

CPJ. 

ENUNCIADO 21- MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA. REMOÇÃO E PROMOÇÃO. 

OBSERVAÇÃO DE PRESSUPOSTO OBJETIVO. SERVIÇOS EM DIA. O pressuposto 

objetivo para inscrição de certames de remoção e promoção “estar com os serviços de seu 

cargo em dia”, se refere a todas as atividades judiciais e extrajudiciais desenvolvidas pelo 

membro. 

Fundamento: art. 89, inciso VI, da Lei Complementar n.º 057, de 06.07.2006. Não se 

confunde com a declaração disposta no inciso VII, do mesmo artigo, pois se refere aos 

processos judiciais retidos fora do prazo, injustificadamente, ou restituídos sem manifestação. 



94  

ENUNCIADO 22- TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. FISCALIZAÇÃO NOS 

PRÓPRIOS AUTOS OU INSTAURAÇÃO DE PA. Celebrado o TAC nos autos de inquérito 

civil ou de procedimento preparatório, o membro poderá, nos próprios autos do procedimento 

já existente, acompanhar a execução do TAC. Poderá também arquivar o procedimento 

investigativo e instaurar um procedimento administrativo, especificamente, para fins de 

acompanhamento do cumprimento das cláusulas do TAC, devendo juntar a respectiva 

portaria nos autos do procedimento arquivado. 

Fundamento: art. 10 da Resolução n.º 179/2017-CNMP e art. 8º da Resolução 002/2018- 

CSMP 

ENUNCIADO 23- TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DESNECESSIDADE DE 

INSTAURAÇÃO DE OUTRO PA. Celebrado o TAC nos autos de procedimento administrativo 

instaurado nos termos do art. 8º da Resolução n.º 174/2017-CNMP, é desnecessária a 

instauração de novo procedimento administrativo com o fim de acompanhar o cumprimento 

das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado naqueles autos. 

Fundamento: Resolução n.º 63, de 1º.12.2010, do CNMP (Taxonomia do Conselho Nacional 

do Ministério Público), Recomendação Conjunta n.º 03/2014-MP/PGJ/CGMP e art. 8º da 

Resolução n.º 174/2017-CNMP. 

ENUNCIADO 24- TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ENVIO DE TAC E  

EXTRATO PARA FISCALIZAÇÃO. OBSERVAR PRAZO DE ENVIO DOS RELATÓRIOS 

SEMESTRAIS. O órgão de execução deverá encaminhar ao Conselho Superior cópia integral 

do TAC, devidamente assinado, bem como seu extrato para fins de fiscalização. Devendo 

também observar os prazos para envio de relatórios semestrais ao CSMP, sob pena de envio 

do expediente à Corregedoria-Geral do Ministério Público. 

Fundamento: arts. 4º e 7º da Resolução 002/2018-CSMP 

ENUNCIADO 25- TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. HOMOLOGAÇÃO 

JUDICIAL. É desnecessário o envio ao Conselho Superior de cópia de TAC e extrato 

submetido à homologação judicial. 

Fundamento: art. 6º, § 1º da Resolução 179/2017-CNMP 

ENUNCIADO 26- PROCEDIMENTAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. 

CADASTRO NO SIMP. PUBLICAÇÃO PORTAL DIREITOS COLETIVOS CNMP. Os Termos 

de Ajustamento de Conduta devem ser anexados aos documentos do Sistema Integrado do 

Ministério Público-SIMP, no procedimento que foi tomado o compromisso, bem como 

proceder com a seguinte movimentação taxonômica: “ATO FINALÍSTICO  TERMO DE 

AJUSTAMENTO DE CONDUTA” (código 99920067)“, para fins de publicação no Portal de 

Direitos Coletivos do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Fundamento: art. 6º da Resolução 002/2018-CSMP 

ENUNCIADO     27- INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EXTRAJUDIAIS. 

DESNECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO. É desnecessária a comunicação de instauração 

de procedimentos extrajudiciais ao Conselho Superior. 

Fundamento: de acordo com as normas vigentes, os casos de ciência ao Conselho Superior 

são apenas quanto a prorrogação de procedimento preparatório e inquérito civil, bem como 

arquivamento de procedimento administrativo, nos termos do art. 9º da Resolução n.º 23, do 

CNMP c/c arts. 16 e 23 da Resolução n.º 007/2019-CPJ e art. 12 da Resolução n.º 174/2017- 

CNMP c/c art. 36 da Resolução n.º 007/2019-CPJ, respectivamente. 
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ENUNCIADO 28- PROCEDIMENTOS EXTRAJUDIAIS. DESNECESSIDADE DE ENVIO DE 

COMUNICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO. É desnecessário o envio ao Conselho 

Superior de comunicação da prorrogação de prazo de Notícia de Fato e Procedimento 

Administrativo. 

Fundamento: de acordo com as normas vigentes, apenas as prorrogações de procedimento 

preparatório e inquérito civil devem ser comunicadas ao Conselho Superior, nos termos do 

art. 9º da Resolução n.º 23, do CNMP c/c arts. 16 e 23 da Resolução n.º 007/2019-CPJ. 

ENUNCIADO 29- PROCEDIMENTOS EXTRAJUDIAIS. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO 

INTERNO. DESNECESSIDADE ENVIO AUTOS AO CSMP. Em caso de declínio de 

atribuição para outro órgão de execução do Ministério Público Estadual, os autos não deverão 

ser submetidos à revisão do Conselho Superior. 

Fundamento: o membro deve apenas comunicar a remessa dos autos ao PGJ, à CGMP e ao 
CSMP (art. 18, § 5º da Resolução n.º 007/2019-CPJ). 

 

ENUNCIADO 30- PROCEDIMENTOS EXTRAJUDIAIS. NECESSIDADE DE INFORMAR 

PRAZO DE RECURSO AO CSMP. O órgão de execução deverá informar à parte interessada 

o prazo de recurso ao Conselho Superior, quando da intimação de indeferimento de 

requerimento de instauração de inquérito civil e do arquivamento de Notícia de Fato e 

Procedimento Administrativo instaurado para apurar fato que enseje a tutela de interesses 

individuais indisponíveis. 

Fundamento: art. 5º, § 1º da Resolução n.º 23 e arts. 4º, § 1º e 13 da Resolução n.º 

174/2017, ambas do CNMP c/c art. 8º, §§ 6º e 7º, art. 20, §§ 1º e 3º e art. 37, § 3º da 

Resolução n.º 007/2019-CPJ. 

ENUNCIADO 31- PROCEDIMENTOS EXTRAJUDIAIS. NECESSIDADE DE ANEXAR 

CÓPIA DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DATA DE CIENTIFICAÇÃO. A comunicação 

de arquivamento à parte interessada deverá conter cópia da promoção de arquivamento e a 

data da cientificação das partes deve estar expressa nos autos, para fins de aferir a 

tempestividade de eventual interposição de recursos previstos no Enunciado 30. 

Fundamento: art. 5º, § 1º da Resolução n.º 23 e arts. 4º, § 1º e 13 da Resolução n.º 

174/2017, ambas do CNMP c/c art. 8º, §§ 6º e 7º, art. 20, §§ 1º e 3º e art. 37, § 3º da 

Resolução n.º 007/2019-CPJ. 

ENUNCIADO 32- ATRIBUIÇÃO DE OUTRO DE MINISTÉRIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA 

INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. Quando o membro encaminhar os autos de 

investigação para homologação de arquivamento e o CSMP entender que não se trata de 

atribuição deste Ministério Público Estadual, poderá receber a promoção de arquivamento 

como declínio de atribuição e determinar o envio dos autos a outro Ministério Público, dando 

ciência ao PJ de origem. 

Fundamento: Princípio da celeridade, economia processual e da instrumentalidade das 

formas. 

ENUNCIADO 33- SERVIDOR PÚBLICO. ASSÉDIO MORAL. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. ATRIBUIÇÃO MPE. Nos casos instaurados para apurar possível prática 

de assédio moral, recai ao Ministério Público do Trabalho a atribuição em relação ao meio 

ambiente, segurança e higiene do trabalho e, ao Ministério Público Estadual em relação à 

suposta prática de improbidade administrativa. 
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Fundamento: STJ - REsp: 1286466 RS 2011/0058560-5, Relator: Ministra ELIANA  

CALMON, Data de Julgamento: 03/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 18/09/2013; 

STF - AG .REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 

1.090.128 Rio de Janeiro. Relator: Min. Dias Toffoli e Rcl nº 3.303/PI, Tribunal Pleno, Relator: 

Ministro Ayres Britto, DJe de 16/5/08 

ENUNCIADO 34- PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. ATRIBUIÇÃO DA PGJ. 

Não cabe ao CSMP conhecer declínio de atribuição em PIC. O membro do MP deverá 

submeter a apreciação ao Procurador-Geral de Justiça. 

Fundamento: aplicação analógica ao art. 28 do CPP e deliberação do CSMP nos autos do 

PIC n.º 00029-950/2019, na 4ª Sessão Ordinária, realizada em 27.02.2019 (DOE de 

1º.03.2019) 

ENUNCIADO 35- PROCEDIMENTAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO. ENVIO 

AUTOS PGJ. Suscitado o conflito negativo de atribuições em procedimentos extrajudiciais 

entre Promotorias de Justiça ou entre órgãos do Ministério Público, os autos devem ser 

encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça. 

Fundamento: Art. 18, § 6º da Resolução n.º 007/2019-CPJ; ACO n.º 924, Rel. Min. Luiz Fux, 

Dje 19.5.2016 e informativo 826 do STF. 

 
 

(Enunciados 17 a 35 APROVADOS na 21ª Sessão Ordinária, realizada em 13.11.2019 – DOE 22.11.2019) 
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LEI Nº 8.625, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1993 
 

 
 

Mensagem de veto 

Institui a Lei Orgânica Nacional do 
Ministério Público, dispõe sobre 
normas gerais para a organização 
do Ministério Público dos Estados 
e dá outras providências. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Gerais 
 

Art. 1º O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 
dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

 

Parágrafo único. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, 
a indivisibilidade e a independência funcional. 

 

Art. 2º Lei complementar, denominada Lei Orgânica do Ministério Público, 
cuja iniciativa é facultada aos Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados, estabelecerá, no 
âmbito de cada uma dessas unidades federativas, normas específicas de organização, 
atribuições e estatuto do respectivo Ministério Público. 

 
Parágrafo único. A organização, atribuições e estatuto do Ministério Público 

do Distrito Federal e Territórios serão objeto da Lei Orgânica do Ministério Público da União. 
 

Art. 3º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional, 
administrativa e financeira, cabendo-lhe, especialmente: 

 

I - praticar atos próprios de gestão; 
 

II - praticar atos e decidir sobre a situação funcional e administrativa do 
pessoal, ativo e inativo, da carreira e dos serviços auxiliares, organizados em quadros 
próprios; 

 
III - elaborar suas folhas de pagamento e expedir os competentes 

demonstrativos; 
 

IV - adquirir bens e contratar serviços, efetuando a respectiva contabilização; 
 

V - propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de cargos, bem como a 
fixação e o reajuste dos vencimentos de seus membros; 

 
VI - propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção dos cargos de seus 

serviços auxiliares, bem como a fixação e o reajuste dos vencimentos de seus servidores; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.625-1993?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/anterior_98/VEP-LEI-8625-1993.pdf
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VII - prover os cargos iniciais da carreira e dos serviços auxiliares, bem como 
nos casos de remoção, promoção e demais formas de provimento derivado; 

 

VIII - editar atos de aposentadoria, exoneração e outros que importem em 
vacância de cargos e carreira e dos serviços auxiliares, bem como os de disponibilidade de 
membros do Ministério Público e de seus servidores; 

 
IX - organizar suas secretarias e os serviços auxiliares das Procuradorias e 

Promotorias de Justiça; 
 

X - compor os seus órgãos de administração; 

XI - elaborar seus regimentos internos; 

XII - exercer outras competências dela decorrentes. 
 

Parágrafo único As decisões do Ministério Público fundadas em sua 
autonomia funcional, administrativa e financeira, obedecidas as formalidades legais, têm 
eficácia plena e executoriedade imediata, ressalvada a competência constitucional do Poder 
Judiciário e do Tribunal de Contas. 

 

Art. 4º O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos 
limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, encaminhando-a diretamente ao 
Governador do Estado, que a submeterá ao Poder Legislativo. 

 

§ 1º Os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias próprias e 
globais, compreendidos os créditos suplementares e especiais, ser-lhe-ão entregues até o 
dia vinte de cada mês, sem vinculação a qualquer tipo de despesa. 

 

§ 2º A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial do Ministério Público, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 
aplicação de dotações e recursos próprios e renúncia de receitas, será exercida pelo Poder 
Legislativo, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno estabelecido na  
Lei Orgânica. 

 

CAPÍTULO II 

Da Organização do Ministério Público 

SEÇÃO I 

Dos Órgãos de Administração 
 

Art. 5º São órgãos da Administração Superior do Ministério Público: 

I - a Procuradoria-Geral de Justiça; 

II - o Colégio de Procuradores de Justiça; 
 

III - o Conselho Superior do Ministério Público; 

IV - a Corregedoria-Geral do Ministério Público. 
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Art. 6º São também órgãos de Administração do Ministério Público: 

I - as Procuradorias de Justiça; 

II - as Promotorias de Justiça. 
 

SEÇÃO II 

Dos Órgãos de Execução 
 

Art. 7º São órgãos de execução do Ministério Público: 

I - o Procurador-Geral de Justiça; 

II - o Conselho Superior do Ministério Público; 

III - os Procuradores de Justiça; 

IV - os Promotores de Justiça. 
 

SEÇÃO III 

Dos Órgãos Auxiliares 
 

Art. 8º São órgãos auxiliares do Ministério Público, além de outros criados 
pela Lei Orgânica: 

 

I - os Centros de Apoio Operacional; 

II - a Comissão de Concurso; 

III - o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional; 

IV - os órgãos de apoio administrativo; 

V - os estagiários. 
 

CAPÍTULO III 

Dos Órgãos de Administração 

SEÇÃO I 

Da Procuradoria-Geral de Justiça 
 

Art. 9º Os Ministérios Públicos dos Estados formarão lista tríplice, dentre 
integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu Procurador-Geral, 
que será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato de dois anos, permitida 
uma recondução, observado o mesmo procedimento. 

 
§ 1º A eleição da lista tríplice far-se-á mediante voto plurinominal de todos os 

integrantes da carreira. 
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§ 2º A destituição do Procurador-Geral de Justiça, por iniciativa do Colégio de 
Procuradores, deverá ser precedida de autorização de um terço dos membros da Assembléia 
Legislativa. 

 

§ 3º Nos seus afastamentos e impedimentos o Procurador-Geral de Justiça 
será substituído na forma da Lei Orgânica. 

 

§ 4º Caso o Chefe do Poder Executivo não efetive a nomeação do Procurador- 
Geral de Justiça, nos quinze dias que se seguirem ao recebimento da lista tríplice, será 
investido automaticamente no cargo o membro do Ministério Público mais votado, para 
exercício do mandato. 

 

Art. 10. Compete ao Procurador-Geral de Justiça: 
 

I - exercer a chefia do Ministério Público, representando-o judicial e 
extrajudicialmente; 

 
II - integrar, como membro nato, e presidir o colégio de Procuradores de 

Justiça e o Conselho Superior do Ministério Público; 
 

III - submeter ao Colégio de Procuradores de Justiça as propostas de criação e 
extinção de cargos e serviços auxiliares e de orçamento anual; 

 
IV - encaminhar ao Poder Legislativo os projetos de lei de iniciativa do 

Ministério Público; 
 

V - praticar atos e decidir questões relativas à administração geral e execução 
orçamentária do Ministério Público; 

 
VI - prover os cargos iniciais da carreira e dos serviços auxiliares, bem como 

nos casos de remoção, promoção, convocação e demais formas de provimento derivado; 
 

VII - editar atos de aposentadoria, exoneração e outros que importem em 
vacância de cargos da carreira ou dos serviços auxiliares e atos de disponibilidade de 
membros do Ministério Público e de seus servidores; 

 

VIII - delegar suas funções administrativas; 
 

IX - designar membros do Ministério Público para: 
 

a) exercer as atribuições de dirigente dos Centros de Apoio Operacional; 
 

b) ocupar cargo de confiança junto aos órgãos da Administração Superior; 
 

c) integrar organismos estatais afetos a sua área de atuação; 
 

d) oferecer denúncia ou propor ação civil pública nas hipóteses de não 
confirmação de arquivamento de inquérito policial ou civil, bem como de quaisquer peças de 
informações; 
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e) acompanhar inquérito policial ou diligência investigatória, devendo recair a 
escolha sobre o membro do Ministério Público com atribuição para, em tese, oficiar no feito, 
segundo as regras ordinárias de distribuição de serviços; 

 

f) assegurar a continuidade dos serviços, em caso de vacância, afastamento 
temporário, ausência, impedimento ou suspeição de titular de cargo, ou com consentimento 
deste; 

 

g) por ato excepcional e fundamentado, exercer as funções processuais afetas 
a outro membro da instituição, submetendo sua decisão previamente ao Conselho Superior 
do Ministério Público; 

 

h) oficiar perante a Justiça Eleitoral de primeira instância, ou junto ao 
Procurador-Regional Eleitoral, quando por este solicitado; 

 
X - dirimir conflitos de atribuições entre membros do Ministério Público, 

designando quem deva oficiar no feito; 
 

XI - decidir processo disciplinar contra membro do Ministério Público, 
aplicando as sanções cabíveis; 

 
XII - expedir recomendações, sem caráter normativo aos órgãos do Ministério 

Público, para o desempenho de suas funções; 
 

XIII - encaminhar aos Presidentes dos Tribunais as listas sêxtuplas a que se 
referem os arts. 94, caput, e 104, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal; 

 

XIV - exercer outras atribuições previstas em lei. 
 

Art. 11. O Procurador-Geral de Justiça poderá ter em seu Gabinete, no 
exercício de cargo de confiança, Procuradores ou Promotores de Justiça da mais elevada 
entrância ou categoria, por ele designados. 

 

SEÇÃO II 

Do Colégio de Procuradores de Justiça 
 

Art. 12. O Colégio de Procuradores de Justiça é composto por todos os 
Procuradores de Justiça, competindo-lhe: 

 

I - opinar, por solicitação do Procurador-Geral de Justiça ou de um quarto de 
seus integrantes, sobre matéria relativa à autonomia do Ministério Público, bem como sobre 
outras de interesse institucional; 

 

II - propor ao Procurador-Geral de Justiça a criação de cargos e serviços 
auxiliares, modificações na Lei Orgânica e providências relacionadas ao desempenho das 
funções institucionais; 

 

III - aprovar a proposta orçamentária anual do Ministério Público, elaborada 
pela Procuradoria-Geral de Justiça, bem como os projetos de criação de cargos e serviços 
auxiliares; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art94
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art104pii
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IV - propor ao Poder Legislativo a destituição do Procurador-Geral de Justiça, 
pelo voto de dois terços de seus membros e por iniciativa da maioria absoluta de seus 
integrantes em caso de abuso de poder, conduta incompatível ou grave omissão nos deveres 
do cargo, assegurada ampla defesa; 

 

V - eleger o Corregedor-Geral do Ministério Público; 
 

VI - destituir o Corregedor-Geral do Ministério Público, pelo voto de dois 
terços de seus membros, em caso de abuso de poder, conduta incompatível ou grave 
omissão nos deveres do cargo, por representação do Procurador-Geral de Justiça ou da 
maioria de seus integrantes, assegurada ampla defesa; 

 

VII - recomendar ao Corregedor-Geral do Ministério Público a instauração de 
procedimento administrativo disciplinar contra membro do Ministério Público; 

 

VIII - julgar recurso contra decisão: 
 

a) de vitaliciamento, ou não, de membro do Ministério Público; 
 

b) condenatória em procedimento administrativo disciplinar; 
 

c) proferida em reclamação sobre o quadro geral de antigüidade; 
 

d) de disponibilidade e remoção de membro do Ministério Público, por motivo 
de interesse público; 

 

e) de recusa prevista no § 3º do art. 15 desta lei; 
 

IX - decidir sobre pedido de revisão de procedimento administrativo 
disciplinar; 

 

X - deliberar por iniciativa de um quarto de seus integrantes ou do 
Procurador-Geral de Justiça, que este ajuíze ação cível de decretação de perda do cargo de 
membro vitalício do Ministério Público nos casos previstos nesta Lei; 

 

XI - rever, mediante requerimento de legítimo interessado, nos termos da Lei 
Orgânica, decisão de arquivamento de inquérito policial ou peças de informações 
determinada pelo Procurador-Geral de Justiça, nos casos de sua atribuição originária; 

 

XII - elaborar seu regimento interno; 
 

XIII - desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas por lei. 
 

Parágrafo único. As decisões do Colégio de Procuradores da Justiça serão 
motivadas e publicadas, por extrato, salvo nas hipóteses legais de sigilo ou por deliberação 
da maioria de seus integrantes. 

 

Art. 13 Para exercer as atribuições do Colégio de Procuradores de Justiça com 
número superior a quarenta Procuradores de Justiça, poderá ser constituído Órgão Especial, 
cuja composição e número de integrantes a Lei Orgânica fixará. 
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Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses previstas 
nos incisos I, IV, V e VI do artigo anterior, bem como a outras atribuições a serem deferidas à 
totalidade do Colégio de Procuradores de Justiça pela Lei Orgânica. 

 

SEÇÃO III 

Do Conselho Superior do Ministério Público 
 

Art. 14. Lei Orgânica de cada Ministério Público disporá sobre a composição, 
inelegibilidade e prazos de sua cessação, posse e duração do mandato dos integrantes do 
Conselho Superior do Ministério Público, respeitadas as seguintes disposições: 

 

I - o Conselho Superior terá como membros natos apenas o Procurador-Geral 
de Justiça e o Corregedor-Geral do Ministério Público; 

 

II - são elegíveis somente Procuradores de Justiça que não estejam afastados 
da carreira; 

 

III - o eleitor poderá votar em cada um dos elegíveis até o número de cargos 
postos em eleição, na forma da lei complementar estadual. 

 

Art. 15. Ao Conselho Superior do Ministério Público compete: 
 

I - elaborar as listas sêxtuplas a que se referem os arts. 94, caput e 104, 
parágrafo único, II, da Constituição Federal; 

 

II - indicar ao Procurador-Geral de Justiça, em lista tríplice, os candidatos a 
remoção ou promoção por merecimento; 

 
III - eleger, na forma da Lei Orgânica, os membros do Ministério Público que 

integrarão a Comissão de Concurso de ingresso na carreira; 
 

IV - indicar o nome do mais antigo membro do Ministério Público para 
remoção ou promoção por antigüidade; 

 
V - indicar ao Procurador-Geral de Justiça Promotores de Justiça para 

substituição por convocação; 
 

VI - aprovar os pedidos de remoção por permuta entre membros do 
Ministério Público; 

 

VII - decidir sobre vitaliciamento de membros do Ministério Público; 
 

VIII - determinar por voto de dois terços de seus integrantes a disponibilidade 
ou remoção de membros do Ministério Público, por interesse público, assegurada ampla 
defesa; 

 

IX - aprovar o quadro geral de antigüidade do Ministério Público e decidir 
sobre reclamações formuladas a esse respeito; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art94
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art104pii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art104pii
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X - sugerir ao Procurador-Geral a edição de recomendações, sem caráter 
vinculativo, aos órgãos do Ministério Público para o desempenho de suas funções e a adoção 
de medidas convenientes ao aprimoramento dos serviços; 

 

XI - autorizar o afastamento de membro do Ministério Público para freqüentar 
curso ou seminário de aperfeiçoamento e estudo, no País ou no exterior; 

 

XII - elaborar seu regimento interno; 
 

XIII - exercer outras atribuições previstas em lei. 
 

§ 1º As decisões do Conselho Superior do Ministério Público serão motivadas 
e publicadas, por extrato, salvo nas hipóteses legais de sigilo ou por deliberação da maioria 
de seus integrantes. 

 

§ 2º A remoção e a promoção voluntária por antigüidade e por merecimento, 
bem como a convocação, dependerão de prévia manifestação escrita do interessado. 

 

§ 3º Na indicação por antigüidade, o Conselho Superior do Ministério Público 
somente poderá recusar o membro do Ministério Público mais antigo pelo voto de dois 
terços de seus integrantes, conforme procedimento próprio, repetindo-se a votação até 
fixar-se a indicação, após o julgamento de eventual recurso interposto com apoio na alínea e 
do inciso VIII do art. 12 desta lei. 

 

SEÇÃO IV 

Da Corregedoria-Geral do Ministério Público 
 

Art. 16. O Corregedor-Geral do Ministério Público será eleito pelo Colégio de 
Procuradores, dentre os Procuradores de Justiça, para mandato de dois anos, permitida uma 
recondução, observado o mesmo procedimento. 

 
Parágrafo único. O Corregedor-Geral do Ministério Público é membro nato do 

Colégio de Procuradores de Justiça e do Conselho Superior do Ministério Público. 
 

Art. 17. A Corregedoria-Geral do Ministério Público é o órgão orientador e 
fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público, 
incumbindo-lhe, dentre outras atribuições: 

 

I - realizar correições e inspeções; 
 

II - realizar inspeções nas Procuradorias de Justiça, remetendo relatório 
reservado ao Colégio de Procuradores de Justiça; 

 

III - propor ao Conselho Superior do Ministério Público, na forma da Lei 
Orgânica, o não vitaliciamento de membro do Ministério Público; 

 

IV - fazer recomendações, sem caráter vinculativo, a órgão de execução; 
 

V - instaurar, de ofício ou por provocação dos demais órgãos da 
Administração Superior do Ministério Público, processo disciplinar contra membro da 
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instituição, presidindo-o e aplicando as sanções administrativas cabíveis, na forma da Lei 
Orgânica; 

 

VI - encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça os processos administrativos 
disciplinares que, na forma da Lei Orgânica, incumba a este decidir; 

 
VII - remeter aos demais órgãos da Administração Superior do Ministério 

Público informações necessárias ao desempenho de suas atribuições; 
 

VIII - apresentar ao Procurador-Geral de Justiça, na primeira quinzena de 
fevereiro, relatório com dados estatísticos sobre as atividades das Procuradorias e 
Promotorias de Justiça, relativas ao ano anterior. 

 

Art. 18. O Corregedor-Geral do Ministério Público será assessorado por 
Promotores de Justiça da mais elevada entrância ou categoria, por ele indicados e 
designados pelo Procurador-Geral de Justiça. 

 

Parágrafo único. Recusando-se o Procurador-Geral de Justiça a designar os 
Promotores de Justiça que lhe foram indicados, o Corregedor-Geral do Ministério Público 
poderá submeter a indicação à deliberação do Colégio de Procuradores. 

 

SEÇÃO V 

Das Procuradorias de Justiça 
 

Art. 19. As Procuradorias de Justiça são órgãos de Administração  do 
Ministério Público, com cargos de Procurador de Justiça e serviços auxiliares necessários ao 
desempenho das funções que lhe forem cometidas pela Lei Orgânica. 

 

§ 1º É obrigatória a presença de Procurador de Justiça nas sessões de 
julgamento dos processos da respectiva Procuradoria de Justiça. 

 

§ 2º Os Procuradores de Justiça exercerão inspeção permanente dos serviços 
dos Promotores de Justiça nos autos em que oficiem, remetendo seus relatórios à 
Corregedoria-Geral do Ministério Público. 

 

Art. 20. Os Procuradores de Justiça das Procuradorias de Justiça civis e 
criminais, que oficiem junto ao mesmo Tribunal, reunir-se-ão para fixar orientações jurídicas, 
sem caráter vinculativo, encaminhando-as ao Procurador-Geral de Justiça. 

 

Art. 21. A divisão interna dos serviços das Procuradorias de Justiça sujeitar-se- 
á a critérios objetivos definidos pelo Colégio de Procuradores, que visem à distribuição 
equitativa dos processos por sorteio, observadas, para esse efeito, as regras de 
proporcionalidade, especialmente a alternância fixada em função da natureza, volume e 
espécie dos feitos. 

 

Parágrafo único. A norma deste artigo só não incidirá nas hipóteses em que os 
Procuradores de Justiça definam, consensualmente, conforme critérios próprios, a divisão 
interna dos serviços. 
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Art. 22. À Procuradoria de Justiça compete, na forma da Lei Orgânica, dentre 
outras atribuições: 

 

I - escolher o Procurador de Justiça responsável pelos serviços administrativos 
da Procuradoria; 

 

II - propor ao Procurador-Geral de Justiça a escala de férias de seus 
integrantes; 

 

III - solicitar ao Procurador-Geral de Justiça, em caso de licença de Procurador 
de Justiça ou afastamento de suas funções junto à Procuradoria de Justiça, que convoque 
Promotor de Justiça da mais elevada entrância ou categoria para substituí-lo. 

 

SEÇÃO VI 

Das Promotorias de Justiça 
 

Art. 23. As Promotorias de Justiça são órgãos de administração do Ministério 
Público com pelo menos um cargo de Promotor de Justiça e serviços auxiliares necessários 
ao desempenho das funções que lhe forem cometidas pela Lei Orgânica. 

 
§ 1º As Promotorias de Justiça poderão ser judiciais ou extrajudiciais, 

especializadas, gerais ou cumulativas. 
 

§ 2º As atribuições das Promotorias de Justiça e dos cargos dos Promotores de 
Justiça que a integram serão fixadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, 
aprovada pelo Colégio de Procuradores de Justiça. 

 

§ 3º A exclusão, inclusão ou outra modificação nas atribuições das 
Promotorias de Justiça ou dos cargos dos Promotores de Justiça que a integram serão 
efetuadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada por maioria absoluta 
do Colégio de Procuradores. 

 

Art. 24. O Procurador-Geral de Justiça poderá, com a concordância do 
Promotor de Justiça titular, designar outro Promotor para funcionar em feito determinado, 
de atribuição daquele. 

 

CAPÍTULO IV 

Das Funções dos Órgãos de Execução 

SEÇÃO I 

Das Funções Gerais 
 

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

 
I - propor ação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais 

ou municipais, em face à Constituição Estadual; 
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II - promover a representação de inconstitucionalidade para efeito de 
intervenção do Estado nos Municípios; 

 

III - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; 

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 indisponíveis e 
homogêneos; 

 

b) para a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio 
público ou à moralidade administrativa do Estado ou de Município, de suas administrações 
indiretas ou fundacionais ou de entidades privadas de que participem; 

 

V - manifestar-se nos processos em que sua presença seja obrigatória por lei 
e, ainda, sempre que cabível a intervenção, para assegurar o exercício de suas funções 
institucionais, não importando a fase ou grau de jurisdição em que se encontrem os 
processos; 

 
VI - exercer a fiscalização dos estabelecimentos prisionais e dos que abriguem 

idosos, menores, incapazes ou pessoas portadoras de deficiência; 
 

VII - deliberar sobre a participação em organismos estatais de defesa do meio 
ambiente, neste compreendido o do trabalho, do consumidor, de política penal e 
penitenciária e outros afetos à sua área de atuação; 

 
VIII - ingressar em juízo, de ofício, para responsabilizar os gestores do dinheiro 

público condenados por tribunais e conselhos de contas; 
 

IX - interpor recursos ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de 
Justiça; 

 

X - (Vetado); 
 

XI - (Vetado). 
 

Parágrafo único. É vedado o exercício das funções do Ministério Público a 
pessoas a ele estranhas, sob pena de nulidade do ato praticado. 

 

Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá: 
 

I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos 
pertinentes e, para instruí-los: 

 

a) expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso 
de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia 
Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/anterior_98/VEP-LEI-8625-1993.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/anterior_98/VEP-LEI-8625-1993.pdf
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b) requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades 
federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da administração direta, 
indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios; 

 

c) promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, 
órgãos e entidades a que se refere a alínea anterior; 

 
II - requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir 

procedimentos ou processo em que oficie; 
 

III - requisitar à autoridade competente a instauração de sindicância ou 
procedimento administrativo cabível; 

 

IV - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e 
de inquérito policial militar, observado o disposto no art. 129, inciso VIII, da Constituição 
Federal, podendo acompanhá-los; 

 

V - praticar atos administrativos executórios, de caráter preparatório; 
 

VI - dar publicidade dos procedimentos administrativos não disciplinares que 
instaurar e das medidas adotadas; 

 

VII - sugerir ao Poder competente a edição de normas e a alteração da 
legislação em vigor, bem como a adoção de medidas propostas, destinadas à prevenção e 
controle da criminalidade; 

 

VIII - manifestar-se em qualquer fase dos processos, acolhendo solicitação do 
juiz, da parte ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse em causa que 
justifique a intervenção. 

 

§ 1º As notificações e requisições previstas neste artigo, quando tiverem 
como destinatários o Governador do Estado, os membros do Poder Legislativo e os 
desembargadores, serão encaminhadas pelo Procurador-Geral de Justiça. 

 
§ 2º O membro do Ministério Público será responsável pelo uso indevido das 

informações e documentos que requisitar, inclusive nas hipóteses legais de sigilo. 
 

§ 3º Serão cumpridas gratuitamente as requisições feitas pelo Ministério 
Público às autoridades, órgãos e entidades da Administração Pública direta, indireta ou 
fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

 

§ 4º A falta ao trabalho, em virtude de atendimento à notificação ou 
requisição, na forma do inciso I deste artigo, não autoriza desconto de vencimentos ou 
salário, considerando-se de efetivo exercício, para todos os efeitos, mediante comprovação 
escrita do membro do Ministério Público. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art129viii
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§ 5º Toda representação ou petição formulada ao Ministério Público será 
distribuída entre os membros da instituição que tenham atribuições para apreciá-la, 
observados os critérios fixados pelo Colégio de Procuradores. 

 

Art. 27. Cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados 
nas Constituições Federal e Estadual, sempre que se cuidar de garantir-lhe o respeito: 

 

I - pelos poderes estaduais ou municipais; 
 

II - pelos órgãos da Administração Pública Estadual ou Municipal, direta ou 
indireta; 

 

III - pelos concessionários e permissionários de serviço público estadual ou 
municipal; 

 

IV - por entidades que exerçam outra função delegada do Estado ou do 
Município ou executem serviço de relevância pública. 

 
Parágrafo único. No exercício das atribuições a que se refere este artigo, cabe 

ao Ministério Público, entre outras providências: 
 

I - receber notícias de irregularidades, petições ou reclamações de qualquer 
natureza, promover as apurações cabíveis que lhes sejam próprias e dar-lhes as soluções 
adequadas; 

II - zelar pela celeridade e racionalização dos procedimentos administrativos; 

III - dar andamento, no prazo de trinta dias, às notícias de irregularidades, 

petições ou reclamações referidas no inciso I; 
 

IV - promover audiências públicas e emitir relatórios, anual ou especiais, e 
recomendações dirigidas aos órgãos e entidades mencionadas no caput deste artigo, 
requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por 
escrito. 

 

Art. 28. (Vetado). 
 

SEÇÃO II 

Do Procurador-Geral de Justiça 
 

Art. 29. Além das atribuições previstas nas Constituições Federal e Estadual, 
na Lei Orgânica e em outras leis, compete ao Procurador-Geral de Justiça: 

 
I - representar aos Tribunais locais por inconstitucionalidade de leis ou atos 

normativos estaduais ou municipais, em face da Constituição Estadual; 
 

II - representar para fins de intervenção do Estado no Município, com o 
objetivo de assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou 
prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/anterior_98/VEP-LEI-8625-1993.pdf
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III - representar o Ministério Público nas sessões plenárias dos Tribunais; 

IV - (Vetado); 

V - ajuizar ação penal de competência originária dos Tribunais, nela oficiando; 
 

VI - oficiar nos processos de competência originária dos Tribunais, nos limites 
estabelecidos na Lei Orgânica; 

 

VII - determinar o arquivamento de representação, notícia de crime, peças de 
informação, conclusão de comissões parlamentares de inquérito ou inquérito policial, nas 
hipóteses de suas atribuições legais; 

 

VIII - exercer as atribuições do art. 129, II e III, da Constituição Federal, 
quando a autoridade reclamada for o Governador do Estado, o Presidente da Assembléia 
Legislativa ou os Presidentes de Tribunais, bem como quando contra estes, por ato praticado 
em razão de suas funções, deva ser ajuizada a competente ação; 

 

IX - delegar a membro do Ministério Público suas funções de órgão de 
execução. 

 

SEÇÃO III 

Do Conselho Superior do Ministério Público 
 

Art. 30. Cabe ao Conselho Superior do Ministério Público rever o 
arquivamento de inquérito civil, na forma da lei. 

 

SEÇÃO IV 

Dos Procuradores de Justiça 
 

Art. 31. Cabe aos Procuradores de Justiça exercer as atribuições junto aos 
Tribunais, desde que não cometidas ao Procurador-Geral de Justiça, e inclusive por 
delegação deste. 

 

SEÇÃO V 

Dos Promotores de Justiça 
 

Art. 32. Além de outras funções cometidas nas Constituições Federal e 
Estadual, na Lei Orgânica e demais leis, compete aos Promotores de Justiça, dentro de suas 
esferas de atribuições: 

 
I - impetrar habeas-corpus e mandado de segurança e requerer correição 

parcial, inclusive perante os Tribunais locais competentes; 
 

II - atender a qualquer do povo, tomando as providências cabíveis; 
 

III - oficiar perante à Justiça Eleitoral de primeira instância, com as atribuições 
do Ministério Público Eleitoral previstas na Lei Orgânica do Ministério Público da União que 
forem pertinentes, além de outras estabelecidas na legislação eleitoral e partidária. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/anterior_98/VEP-LEI-8625-1993.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art129ii
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CAPÍTULO V 

Dos Órgãos Auxiliares 

SEÇÃO I 

Dos Centros de Apoio Operacional 
 

Art. 33. Os Centros de Apoio Operacional são órgãos auxiliares da atividade 
funcional do Ministério Público, competindo-lhes, na forma da Lei Orgânica: 

 
I - estimular a integração e o intercâmbio entre órgãos de execução que 

atuem na mesma área de atividade e que tenham atribuições comuns; 
 

II - remeter informações técnico-jurídicas, sem caráter vinculativo, aos órgãos 
ligados à sua atividade; 

 

III - estabelecer intercâmbio permanente com entidades ou órgãos públicos 
ou privados que atuem em áreas afins, para obtenção de elementos técnicos especializados 
necessários ao desempenho de suas funções; 

 
IV - remeter, anualmente, ao Procurador-Geral de Justiça relatório das 

atividades do Ministério Público relativas às suas áreas de atribuições; 
 

V - exercer outras funções compatíveis com suas finalidades, vedado o 
exercício de qualquer atividade de órgão de execução, bem como a expedição de atos 
normativos a estes dirigidos. 

 

SEÇÃO II 

Da Comissão de Concurso 
 

Art. 34. À Comissão de Concurso, órgão auxiliar de natureza transitória, 
incumbe realizar a seleção de candidatos ao ingresso na carreira do Ministério Público, na 
forma da Lei Orgânica e observado o art. 129, § 3º, da Constituição Federal. 

 

Parágrafo único - A Lei Orgânica definirá o critério de escolha do Presidente  
da Comissão de Concurso de ingresso na carreira, cujos demais integrantes serão eleitos na 
forma do art. 15, inciso III, desta Lei. 

 

SEÇÃO III 

Do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional 
 

Art. 35. O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional é órgão auxiliar do 
Ministério Público destinado a realizar cursos, seminários, congressos, simpósios, pesquisas, 
atividades, estudos e publicações visando ao aprimoramento profissional e cultural dos 
membros da instituição, de seus auxiliares e funcionários, bem como a melhor execução de 
seus serviços e racionalização de seus recursos materiais. 

 

Parágrafo único. A Lei Orgânica estabelecerá a organização, funcionamento e 
demais atribuições do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art129%C2%A73
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SEÇÃO IV 

Dos Órgãos de Apoio Administrativo 
 

Art. 36. Lei de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça disciplinará os órgãos  
e serviços auxiliares de apoio administrativo, organizados em quadro próprio de carreiras, 
com os cargos que atendam às suas peculiaridades e às necessidades da administração e das 
atividades funcionais. 

 

SEÇÃO V 

Dos Estagiários 
 

Art. 37. Os estagiários do Ministério Público, auxiliares das Promotorias de 
Justiça, serão nomeados pelo Procurador-Geral de Justiça, para período não superior a três 
anos. 

 

Parágrafo único. A Lei Orgânica disciplinará a seleção, investidura, vedações e 
dispensa dos estagiários, que serão alunos dos três últimos anos do curso de bacharelado de 
Direito, de escolas oficiais ou reconhecidas. 

 

CAPÍTULO VI 

Das Garantias e Prerrogativas dos Membros do Ministério Público 
 

Art. 38. Os membros do Ministério Público sujeitam-se a regime jurídico 
especial e têm as seguintes garantias: 

 
I - vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo 

senão por sentença judicial transitada em julgado; 
 

II - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público; 
 

III - irredutibilidade de vencimentos, observado, quanto à remuneração, o 
disposto na Constituição Federal. 

 
§ 1º O membro vitalício do Ministério Público somente perderá o cargo por 

sentença judicial transitada em julgado, proferida em ação civil própria, nos seguintes casos: 
 

I - prática de crime incompatível com o exercício do cargo, após decisão 
judicial transitada em julgado; 

 

II - exercício da advocacia; 
 

III - abandono do cargo por prazo superior a trinta dias corridos. 
 

§ 2º A ação civil para a decretação da perda do cargo será proposta pelo 
Procurador-Geral de Justiça perante o Tribunal de Justiça local, após autorização do Colégio 
de Procuradores, na forma da Lei Orgânica. 

 

Art. 39. Em caso de extinção do órgão de execução, da Comarca ou mudança 
da sede da Promotoria de Justiça, será facultado ao Promotor de Justiça remover-se para 
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outra Promotoria de igual entrância ou categoria, ou obter a disponibilidade com 
vencimentos integrais e a contagem do tempo de serviço como se em exercício estivesse. 

 

§ 1º O membro do Ministério Público em disponibilidade remunerada 
continuará sujeito às vedações constitucionais e será classificado em quadro especial, 
provendo-se a vaga que ocorrer. 

 

§ 2º A disponibilidade, nos casos previstos no caput deste artigo outorga ao 
membro do Ministério Público o direito à percepção de vencimentos e vantagens integrais e 
à contagem do tempo de serviço como se em exercício estivesse. 

 
Art. 40. Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, além 

de outras previstas na Lei Orgânica: 
 

I - ser ouvido, como testemunha ou ofendido, em qualquer processo ou 
inquérito, em dia, hora e local previamente ajustados com o Juiz ou a autoridade 
competente; 

 

II - estar sujeito a intimação ou convocação para comparecimento, somente 
se expedida pela autoridade judiciária ou por órgão da Administração Superior do Ministério 
Público competente, ressalvadas as hipóteses constitucionais; 

 

III - ser preso somente por ordem judicial escrita, salvo em flagrante de crime 
inafiançável, caso em que a autoridade fará, no prazo máximo de vinte e quatro horas, a 
comunicação e a apresentação do membro do Ministério Público ao Procurador-Geral de 
Justiça; 

 

IV - ser processado e julgado originariamente pelo Tribunal de Justiça de seu 
Estado, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada exceção de ordem 
constitucional; 

 

V - ser custodiado ou recolhido à prisão domiciliar ou à sala especial de Estado 
Maior, por ordem e à disposição do Tribunal competente, quando sujeito a prisão antes do 
julgamento final; 

 

VI - ter assegurado o direito de acesso, retificação e complementação dos 
dados e informações relativos à sua pessoa, existentes nos órgãos da instituição, na forma 
da Lei Orgânica. 

 

Art. 41. Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, no 
exercício de sua função, além de outras previstas na Lei Orgânica: 

 
I - receber o mesmo tratamento jurídico e protocolar dispensado aos 

membros do Poder Judiciário junto aos quais oficiem; 
 

II - não ser indiciado em inquérito policial, observado o disposto no parágrafo 
único deste artigo; 

 
III - ter vista dos autos após distribuição às Turmas ou Câmaras e intervir nas 

sessões de julgamento, para sustentação oral ou esclarecimento de matéria de fato; 
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IV - receber intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, 
através da entrega dos autos com vista; 

 

V - gozar de inviolabilidade pelas opiniões que externar ou pelo teor de suas 
manifestações processuais ou procedimentos, nos limites de sua independência funcional; 

 

VI - ingressar e transitar livremente: 
 

a) nas salas de sessões de Tribunais, mesmo além dos limites que separam a 
parte reservada aos Magistrados; 

 

b) nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, tabelionatos, 
ofícios da justiça, inclusive dos registros públicos, delegacias de polícia e estabelecimento de 
internação coletiva; 

 

c) em qualquer recinto público ou privado, ressalvada a garantia 
constitucional de inviolabilidade de domicílio; 

 

VII - examinar, em qualquer Juízo ou Tribunal, autos de processos findos ou 
em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar 
apontamentos; 

 

VIII - examinar, em qualquer repartição policial, autos de flagrante ou 
inquérito, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar 
peças e tomar apontamentos; 

 
IX - ter acesso ao indiciado preso, a qualquer momento, mesmo quando 

decretada a sua incomunicabilidade; 
 

X - usar as vestes talares e as insígnias privativas do Ministério Público; 
 

XI - tomar assento à direita dos Juízes de primeira instância ou do Presidente 
do Tribunal, Câmara ou Turma. 

 

Parágrafo único. Quando no curso de investigação, houver indício da prática 
de infração penal por parte de membro do Ministério Público, a autoridade policial, civil ou 
militar remeterá, imediatamente, sob pena de responsabilidade, os respectivos autos ao 
Procurador-Geral de Justiça, a quem competirá dar prosseguimento à apuração. 

 

Art. 42. Os membros do Ministério Público terão carteira funcional, expedida 
na forma da Lei Orgânica, valendo em todo o território nacional como cédula de identidade, 
e porte de arma, independentemente, neste caso, de qualquer ato formal de licença ou 
autorização. 

 

CAPÍTULO VII 

Dos Deveres e Vedações dos Membros do Ministério Público 
 

Art. 43. São deveres dos membros do Ministério Público, além de outros 
previstos em lei: 
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I - manter ilibada conduta pública e particular; 
 

II - zelar pelo prestígio da Justiça, por suas prerrogativas e pela dignidade de 
suas funções; 

 

III - indicar os fundamentos jurídicos de seus pronunciamentos processuais, 
elaborando relatório em sua manifestação final ou recursal; 

 

IV - obedecer aos prazos processuais; 
 

V - assistir aos atos judiciais, quando obrigatória ou conveniente a sua 
presença; 

 

VI - desempenhar, com zelo e presteza, as suas funções; 

VII - declarar-se suspeito ou impedido, nos termos da lei; 

VIII - adotar, nos limites de suas atribuições, as providências cabíveis em face 
da irregularidade de que tenha conhecimento ou que ocorra nos serviços a seu cargo; 

 

IX - tratar com urbanidade as partes, testemunhas, funcionários e auxiliares 
da Justiça; 

 

X - residir, se titular, na respectiva Comarca; 
 

XI - prestar informações solicitadas pelos órgãos da instituição; 

XII - identificar-se em suas manifestações funcionais; 

XIII - atender aos interessados, a qualquer momento, nos casos urgentes; 
 

XIV - acatar, no plano administrativo, as decisões dos órgãos da Administração 
Superior do Ministério Público. 

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; 
 

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. 
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Parágrafo único. Não constituem acumulação, para os efeitos do inciso IV 
deste artigo, as atividades exercidas em organismos estatais afetos à área de atuação do 
Ministério Público, em Centro de Estudo e Aperfeiçoamento de Ministério Público, em 
entidades de representação de classe e o exercício de cargos de confiança na sua 
administração e nos órgãos auxiliares. 

 

CAPÍTULO VIII 

Dos Vencimentos, Vantagens e Direitos 
 

Art. 45. O membro do Ministério Público, convocado ou designado para 
substituição, terá direito à diferença de vencimento entre o seu cargo e o que ocupar. 

 

Art. 46. A revisão da remuneração dos membros do Ministério Público far-se-á 
na forma da lei estadual. 

 

Art. 47. Os vencimentos dos membros do Ministério Público serão fixados 
com diferença não excedente a dez por cento de uma para outra entrância ou categoria, ou 
da entrância mais elevada para o cargo de Procurador-Geral de Justiça, garantindo-se aos 
Procuradores de Justiça não menos de noventa e cinco por cento dos vencimentos 
atribuídos ao Procurador-Geral. 

 

Art. 48. A remuneração dos membros dos Ministérios Públicos dos Estados 
observará, como limite máximo, os valores percebidos como remuneração, em espécie, a 
qualquer título, pelos membros do Poder Judiciário local. 

 

Art. 49. Os vencimentos do Procurador-Geral de Justiça, em cada Estado, para 
efeito do disposto no § 1º do art. 39 da Constituição Federal, guardarão equivalência com os 
vencimentos dos Desembargadores dos Tribunais de Justiça. (Vide ADIN nº 1.274-6) 

 

Art. 50. Além dos vencimentos, poderão ser outorgadas, a membro do 
Ministério Público, nos termos da lei, as seguintes vantagens: 

 

I - ajuda de custo, para despesas de transporte e mudança; 
 

II - auxílio-moradia, nas Comarcas em que não haja residência oficial condigna 
para o membro do Ministério Público; 

 

III - salário-família; 

IV - diárias; 

V - verba de representação de Ministério Público; 
 

VI - gratificação pela prestação de serviço à Justiça Eleitoral, equivalente 
àquela devida ao Magistrado ante o qual oficiar; 

 
VII - gratificação pela prestação de serviço à Justiça do Trabalho, nas 

Comarcas em que não haja Junta de Conciliação e Julgamento; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art39%C2%A71
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VIII - gratificação adicional por ano de serviço, incidente sobre o vencimento 
básico e a verba de representação, observado o disposto no § 3º deste artigo e no inciso XIV 
do art. 37 da Constituição Federal; 

 

IX - gratificação pelo efetivo exercício em Comarca de difícil provimento, 
assim definida e indicada em lei ou em ato do Procurador-Geral de Justiça; 

 

X - gratificação pelo exercício cumulativo de cargos ou funções; 
 

XI - verba de representação pelo exercício de cargos de direção ou de 
confiança junto aos órgãos da Administração Superior; 

 
XII - outras vantagens previstas em lei, inclusive as concedidas aos servidores 

públicos em geral. 
 

§ 1º Aplicam-se aos membros do Ministério Público os direitos sociais 
previstos no art. 7º, incisos VIII, XII, XVII, XVIII e XIX, da Constituição Federal. 

 

§ 2º Computar-se-á, para efeito de aposentadoria, disponibilidade e adicionais 
por tempo de serviço, o tempo de exercício da advocacia, até o máximo de quinze anos. 

 
§ 3º. Constitui parcela dos vencimentos, para todos os efeitos, a gratificação 

de representação de Ministério Público. 
 

Art. 51. O direito a férias anuais, coletivas e individuais, do membro do 
Ministério Público, será igual ao dos Magistrados, regulando a Lei Orgânica a sua concessão 
e aplicando-se o disposto no art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal. 

 

Art. 52. Conceder-se-á licença: 
 

I - para tratamento de saúde; 
 

II - por motivo de doença de pessoa da família; 

III - à gestante; 

IV - paternidade; 
 

V - em caráter especial; 
 

VI - para casamento, até oito dias; 
 

VII - por luto, em virtude de falecimento do cônjuge, ascendente, 
descendente, irmãos, sogros, noras e genros, até oito dias; 

 

VIII - em outros casos previstos em lei. 
 

Parágrafo único. A Lei Orgânica disciplinará as licenças referidas neste artigo, 
não podendo o membro do Ministério Público, nessas situações, exercer qualquer de suas 
funções. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37xiv
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Art. 53. São considerados como de efetivo exercício, para todos os efeitos 
legais, exceto para vitaliciamento, os dias em que o membro do Ministério Público estiver 
afastado de suas funções em razão: 

 

I - de licença prevista no artigo anterior; 

II - de férias; 

III - de cursos ou seminários de aperfeiçoamento e estudos, no País ou no 
exterior, de duração máxima de dois anos e mediante prévia autorização do Conselho 
Superior do Ministério Público; 

 

IV - de período de trânsito; 
 

V - de disponibilidade remunerada, exceto para promoção, em caso de 
afastamento decorrente de punição; 

 

VI - de designação do Procurador-Geral de Justiça para: 
 

a) realização de atividade de relevância para a instituição; 
 

b) direção de Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério 
Público; 

 

VII - de exercício de cargos ou de funções de direção de associação 
representativa de classe, na forma da Lei Orgânica; 

 

VIII - de exercício das atividades previstas no parágrafo único do art. 44 desta 
lei; 

 

IX - de outras hipóteses definidas em lei. 
 

Art. 54. O membro do Ministério Público será aposentado, com proventos 
integrais, compulsoriamente, por invalidez ou aos setenta anos de idade, e, 
facultativamente, aos trinta anos de serviço, após cinco anos de efetivo exercício na carreira. 

 

Art. 55. Os proventos da aposentadoria, que corresponderão à totalidade dos 
vencimentos percebidos no serviço ativo, a qualquer título, serão revistos na mesma 
proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos membros do 
Ministério Público em atividade, sendo também estendidos aos inativos  quaisquer 
benefícios ou vantagens posteriormente concedidos àqueles, inclusive quando decorrentes 
de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. 

 

Parágrafo único. Os proventos dos membros do Ministério Público 
aposentados serão pagos na mesma ocasião em que o forem os vencimentos dos membros 
do Ministério Público em atividade, figurando em folha de pagamento expedida pelo 
Ministério Público. 
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Art. 56. A pensão por morte, igual à totalidade dos vencimentos ou proventos 
percebidos pelos membros em atividade ou inatividade do Ministério Público, será 
reajustada na mesma data e proporção daqueles. 

 

Parágrafo único. A pensão obrigatória não impedirá a percepção de benefícios 
decorrentes de contribuição voluntária para qualquer entidade de previdência. 

 

Art. 57. Ao cônjuge sobrevivente e, em sua falta, aos herdeiros ou 
dependentes de membro do Ministério Público, ainda que aposentado ou em 
disponibilidade, será pago o auxílio-funeral, em importância igual a um mês de vencimentos 
ou proventos percebidos pelo falecido. 

 

Art. 58. Para os fins deste Capítulo, equipara-se à esposa a companheira, nos 
termos da lei. 

 

CAPÍTULO IX 

Da Carreira 
 

Art. 59. O ingresso nos cargos iniciais da carreira dependerá da aprovação 
prévia em concurso público de provas e títulos, organizado e realizado pela Procuradoria- 
Geral de Justiça, com participação da Ordem dos Advogados do Brasil. 

 
§ 1º É obrigatória a abertura do concurso de ingresso quando o número de 

vagas atingir a um quinto dos cargos iniciais da carreira. 
 

§ 2º Assegurar-se-ão ao candidato aprovado a nomeação e a escolha do 
cargo, de acordo com a ordem de classificação no concurso. 

 

§ 3º São requisitos para o ingresso na carreira, dentre outros estabelecidos 
pela Lei Orgânica: 

 

I - ser brasileiro; 
 

II - ter concluído o curso de bacharelado em Direito, em escola oficial ou 
reconhecida; 

 

III - estar quite com o serviço militar; 
 

IV - estar em gozo dos direitos políticos. 
 

§ 4º O candidato nomeado deverá apresentar, no ato de sua posse, 
declaração de seus bens e prestar compromisso de desempenhar, com retidão, as funções 
do cargo e de cumprir a Constituição e as leis. 

 

Art. 60. Suspende-se, até definitivo julgamento, o exercício funcional de 
membro do Ministério Público quando, antes do decurso do prazo de dois anos, houver 
impugnação de seu vitaliciamento. 
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§ 1º A Lei Orgânica disciplinará o procedimento de impugnação, cabendo ao 
Conselho Superior do Ministério Público decidir, no prazo máximo de sessenta dias, sobre o 
não vitaliciamento e ao Colégio de Procuradores, em trinta dias, eventual recurso. 

 

§ 2º Durante a tramitação do procedimento de impugnação, o membro do 
Ministério Público perceberá vencimentos integrais, contando-se para todos os efeitos o 
tempo de suspensão do exercício funcional, no caso de vitaliciamento. 

 
Art. 61. A Lei Orgânica regulamentará o regime de remoção e promoção dos 

membros do Ministério Público, observados os seguintes princípios: 
 

I - promoção voluntária, por antigüidade e merecimento, alternadamente, de 
uma para outra entrância ou categoria e da entrância ou categoria mais elevada para o cargo 
de Procurador de Justiça, aplicando-se, por assemelhação, o disposto no art. 93, incisos III e 
VI, da Constituição Federal; 

 

II - apurar-se-á a antigüidade na entrância e o merecimento pela atuação do 
membro do Ministério Público em toda a carreira, com prevalência de critérios de ordem 
objetiva levando-se inclusive em conta sua conduta, operosidade e dedicação no exercício 
do cargo, presteza e segurança nas suas manifestações processuais, o número de vezes que 
já tenha participado de listas, bem como a freqüência e o aproveitamento em cursos oficiais, 
ou reconhecidos, de aperfeiçoamento; 

 
III - obrigatoriedade de promoção do Promotor de Justiça que figure por três 

vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento; 
 

IV - a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na 
respectiva entrância ou categoria e integrar o Promotor de Justiça a primeira quinta parte da 
lista de antigüidade, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago, ou 
quando o número limitado de membros do Ministério Público inviabilizar a formação de lista 
tríplice; 

 

V - a lista de merecimento resultará dos três nomes mais votados, desde que 
obtida maioria de votos, procedendo-se, para alcançá-la, a tantas votações quantas 
necessárias, examinados em primeiro lugar os nomes dos remanescentes de lista anterior; 

 

VI - não sendo caso de promoção obrigatória, a escolha recairá no membro do 
Ministério Público mais votado, observada a ordem dos escrutínios, prevalecendo, em caso 
de empate, a antigüidade na entrância ou categoria, salvo se preferir o Conselho Superior 
delegar a competência ao Procurador-Geral de Justiça. 

 

Art. 62. Verificada a vaga para remoção ou promoção, o Conselho Superior do 
Ministério Público expedirá, no prazo máximo de sessenta dias, edital para preenchimento 
do cargo, salvo se ainda não instalado. 

 

Art. 63. Para cada vaga destinada ao preenchimento por remoção ou 
promoção, expedir-se-á edital distinto, sucessivamente, com a indicação do cargo 
correspondente à vaga a ser preenchida. 
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Art. 64. Será permitida a remoção por permuta entre membros do Ministério 
Público da mesma entrância ou categoria, observado, além do disposto na Lei Orgânica: 

 

I - pedido escrito e conjunto, formulado por ambos os pretendentes; 
 

II - a renovação de remoção por permuta somente permitida após o decurso 
de dois anos; 

 

III - que a remoção por permuta não confere direito a ajuda de custo. 
 

Art. 65. A Lei Orgânica poderá prever a substituição por convocação, em caso 
de licença do titular de cargo da carreira ou de afastamento de suas funções junto à 
Procuradoria ou Promotoria de Justiça, somente podendo ser convocados membros do 
Ministério Público. 

 

Art. 66. A reintegração, que decorrerá de sentença transitada em julgado, é o 
retorno do membro do Ministério Público ao cargo, com ressarcimento dos vencimentos e 
vantagens deixados de perceber em razão do afastamento, inclusive a contagem do tempo 
de serviço. 

 

§ 1º Achando-se provido o cargo no qual será reintegrado o membro do 
Ministério Público, o seu ocupante passará à disponibilidade, até posterior aproveitamento. 

 

§ 2º O membro do Ministério Público reintegrado será submetido a inspeção 
médica e, se considerado incapaz, será aposentado compulsoriamente, com as vantagens a 
que teria direito se efetivada a reintegração. 

 

Art. 67. A reversão dar-se-á na entrância em que se aposentou o membro do 
Ministério Público, em vaga a ser provida pelo critério de merecimento, observados os 
requisitos legais. 

 
Art. 68. O aproveitamento é o retorno do membro do Ministério Público em 

disponibilidade ao exercício funcional. 
 

§ 1º O membro do Ministério Público será aproveitado no órgão de execução 
que ocupava quando posto em disponibilidade, salvo se aceitar outro de igual entrância ou 
categoria, ou se for promovido. 

 

§ 2º Ao retornar à atividade, será o membro do Ministério Público submetido 
a inspeção médica e, se julgado incapaz, será aposentado compulsoriamente, com as 
vantagens a que teria direito se efetivado o seu retorno. 

 

CAPÍTULO X 

Das Disposições Finais e Transitórias 
 

Art. 69. Os Ministérios Públicos dos Estados adequarão suas tabelas de 
vencimentos ao disposto nesta Lei, visando à revisão da remuneração dos seus membros e 
servidores. 
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Art. 70. Fica instituída a gratificação pela prestação de serviço à Justiça 
Eleitoral, de que trata o art. 50, VI, desta Lei. 

 

Art. 71. (Vetado). 
 

Art. 72. Ao membro ou servidor do Ministério Público é vedado manter, sob 
sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro, ou parente 
até o segundo grau civil. 

 

Art. 73. Para exercer as funções junto à Justiça Eleitoral, por solicitação do 
Procurador-Geral da República, os membros do Ministério Público do Estado serão 
designados, se for o caso, pelo respectivo Procurador-Geral de Justiça. 

 

§ 1º Não ocorrendo designação, exclusivamente para os serviços eleitorais, na 
forma do caput deste artigo, o Promotor Eleitoral será o membro do Ministério Público local 
que oficie perante o Juízo incumbido daqueles serviços. 

 
§ 2º Havendo impedimento ou recusa justificável, o Procurador-Geral de 

Justiça designará o substituto. 
 

Art. 74. Para fins do disposto no art. 104, parágrafo único, inciso II, da 
Constituição Federal e observado o que dispõe o art. 15, inciso I, desta Lei, a lista sêxtupla de 
membros do Ministério Público será organizada pelo Conselho Superior de cada Ministério 
Público dos Estados. 

 

Art. 75. Compete ao Procurador-Geral de Justiça, ouvido o Conselho Superior 
do Ministério Público, autorizar o afastamento da carreira de membro do Ministério Público 
que tenha exercido a opção de que trata o art. 29, § 3º, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, para exercer o cargo, emprego ou função de nível equivalente 
ou maior na Administração Direta ou Indireta. 

 

Parágrafo único. O período de afastamento da carreira estabelecido neste 
artigo será considerado de efetivo exercício, para todos os efeitos legais, exceto para 
remoção ou promoção por merecimento. 

 

Art. 76. A Procuradoria-Geral de Justiça deverá propor, no prazo de um ano da 
promulgação desta Lei, a criação ou transformação de cargos correspondentes às funções 
não atribuídas aos cargos já existentes. 

 

Parágrafo único. Aos Promotores de Justiça que executem as funções 
previstas neste artigo assegurar-se-á preferência no concurso de remoção. 

 

Art. 77. No âmbito do Ministério Público, para os fins do disposto no art. 37, 
inciso XI, da Constituição Federal, ficam estabelecidos como limite de remuneração os 
valores percebidos em espécie, a qualquer título, pelo Procurador-Geral de Justiça. 

 

Art. 78. O Ministério Público poderá firmar convênios com as associações de 
membros de instituição com vistas à manutenção de serviços assistenciais e culturais a seus 
associados. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/anterior_98/VEP-LEI-8625-1993.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art104pii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art104pii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#adctart29%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#adctart29%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37xi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37xi
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Art. 79. O disposto nos arts. 57 e 58 desta Lei aplica-se, a partir de sua 
publicação, aos proventos e pensões anteriormente concedidos, não gerando efeitos 
financeiros anteriormente à sua vigência. 

 

Art. 80. Aplicam-se aos Ministérios Públicos dos Estados, subsidiariamente, as 
normas da Lei Orgânica do Ministério Público da União. 

 
Art. 81. Os Estados adaptarão a organização de seu Ministério Público aos 

preceitos desta lei, no prazo de cento e vinte dias a contar de sua publicação. 
 

Art. 82. O dia 14 de dezembro será considerado "Dia Nacional do Ministério 
Público". 

 

Art. 83. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 84. Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 12 de fevereiro de 1993, 172º da Independência e 105º da República. 
 

ITAMAR FRANCO 
Maurício Corrêa 

 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 15.2.1993 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 057, DE 6 DE JULHO DE 2006* 

 
Institui a Lei Orgânica do Ministério Público do 
Estado do Pará e dá outras providências. 

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ estatui e eu sanciono a 
seguinte Lei Complementar: 

 

LIVRO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, DA AUTONOMIA, DA ORGANIZAÇÃO E DOS ÓRGÃOS DE 
ADMINISTRAÇÃO E DE EXECUÇÃO 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DA AUTONOMIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

CAPÍTULO I 

Das disposições gerais 
 

Art. 1º O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 
dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

 

Parágrafo único. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, 
a indivisibilidade e a independência funcional. 

 

CAPÍTULO II 

Da autonomia do Ministério Público 
 

Art. 2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional, administrativa 
e financeira, dispondo de dotação orçamentária própria, cabendo-lhe, especialmente: 

I - praticar atos próprios de gestão; 
II - decidir sobre a situação funcional e administrativa do pessoal, ativo e 

inativo, da carreira e dos serviços auxiliares, organizados em quadros próprios; 
III - elaborar suas folhas de pagamentos e expedir os competentes 

demonstrativos; 
IV - adquirir bens e contratar serviços, efetuando a respectiva contabilização; 
V - propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de seus cargos e de 

seus serviços auxiliares, bem como a fixação e o reajuste do subsídio de seus membros e da 
remuneração de seus servidores; 

VI - prover os cargos iniciais da carreira e dos serviços auxiliares, bem como 
nos casos de remoção, promoção e progressão funcional; 

VII - instituir, organizar e prover os seus órgãos de administração e de apoio 
administrativo, suas secretarias e os  serviços  auxiliares  das  Procuradorias  de  Justiça  e  
das Promotorias de Justiça; 

VIII - elaborar seus regimentos internos; 
IX - exercer outras competências decorrentes de sua autonomia. 

§ 1º O Ministério Público obedecerá, no plano administrativo, aos princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que regem a administração 
pública em geral. 
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§ 2º As decisões do Ministério Público fundadas em sua autonomia funcional, 
administrativa e financeira, obedecidas as formalidades legais, são auto-executáveis e de 
eficácia plena, ressalvada a competência constitucional do Poder Judiciário, do Tribunal de 
Contas do Estado e do Conselho Nacional do Ministério Público. 

§ 3º O Ministério Público instalará seus órgãos de administração, de execução 
e dos serviços auxiliares em prédios próprios e em dependências a ele destinadas nos prédios 
do Poder Judiciário, cabendo-lhe a respectiva administração. 

§ 4º Na construção dos edifícios dos fóruns, bem como em prédios destinados 
ao funcionamento de Varas Agrárias, Juizados Especiais ou similares, em que o Ministério 
Público tenha, por força de lei, de exercer suas atribuições constitucionais junto ao Poder 
Judiciário, ser-lhe-ão reservadas instalações adequadas. 

Art. 3º O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos 
limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, encaminhando-a, diretamente, ao 
Governador do Estado, que a submeterá ao Poder Legislativo. 

§ 1º Os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias próprias e 
globais, compreendidos os créditos suplementares e especiais, ser-lhes-ão postos à disposição 
em duodécimos, até o dia vinte de cada mês, sem vinculação a qualquer tipo de despesa, em 
cotas estabelecidas na programação financeira, com participação percentual nunca inferior à 
estabelecida pelo Poder Executivo para seus próprios órgãos. 

§ 2º Os recursos próprios, não originários do Tesouro Estadual, serão recolhidos 
diretamente à conta do Ministério Público e vinculados aos fins da instituição. 

§ 3º A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 
do Ministério Público, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de 
dotações e recursos próprios e renúncia de receitas, será exercida, mediante controle externo, 
pelo Poder Legislativo, e, mediante controle interno, pelo sistema instituído por ato do 
Procurador-Geral de Justiça, aprovado pelo Colégio de Procuradores de Justiça, sem prejuízo 
da competência fiscalizadora deste. 

TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

CAPÍTULO I 

Da estrutura do Ministério Público 

SEÇÃO I 

Dos Órgãos do Ministério Público 
 

Art. 4º O Ministério Público compreende: 

I - os Órgãos de Administração; 

II - os Órgãos de Execução; 

III - os Órgãos Auxiliares. 

SEÇÃO II 

Dos Órgãos de Administração 
 

 Art. 5º São órgãos da Administração Superior do Ministério Público: 
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 I - a Procuradoria-Geral de Justiça; 

 II - o Colégio de Procuradores de Justiça; 

 III - o Conselho Superior do Ministério Público; 

 IV - a Corregedoria-Geral do Ministério Público. 

Art. 6º São também órgãos de Administração do Ministério Público: 

I - as Procuradorias de Justiça; 

II - as Promotorias de Justiça. 

SEÇÃO III 

Dos Órgãos de Execução 
 

Art. 7º São órgãos de execução do Ministério Público: 

I - o Procurador-Geral de Justiça; 

II - o Conselho Superior do Ministério Público; 

III - os Procuradores de Justiça; 

IV - os Promotores de Justiça. 

SEÇÃO IV 

Dos Órgãos Auxiliares 
 

Art. 8º São órgãos auxiliares do Ministério Público: 

I - os Subprocuradores-Gerais de Justiça; 

II - os Centros de Apoio Operacional; 
III - a Comissão de Concurso; 
IV - o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional; 
V - os órgãos e serviços de apoio administrativo; 

VI - as Coordenadorias de Procuradorias de Justiças e de Promotorias de Justiça; 
VII - os estagiários. 

CAPÍTULO II 

Dos Órgãos da Administração Superior do Ministério Público 

SEÇÃO I 

Da Procuradoria-Geral de Justiça 

SUBSEÇÃO I 

Das disposições gerais 
 

Art. 9º A Procuradoria-Geral de Justiça, órgão da Administração Superior do 
Ministério Público, tem por chefe o Procurador-Geral de Justiça. 

§ 1º O Procurador-Geral de Justiça será substituído nos seus impedimentos, 
ausências, férias ou licenças, por um dos Subprocuradores-Gerais de Justiça designados, 
observada a ordem da designação, e, na falta destes, pelo Corregedor-Geral do Ministério Público. 

§ 2º Vagando o cargo de Procurador-Geral de Justiça antes do término do 
mandato, exercerá interinamente o mesmo o Procurador- de Justiça mais antigo na carreira 
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do Ministério Público, até a posse do Procurador-Geral de Justiça eleito para novo mandato, 
que ocorrerá no prazo máximo de noventa dias a contar da vacância, observado, no que 
couber, o disposto no art. 10, desta Lei Complementar. 

§ 2º Vagando o cargo de Procurador-Geral de Justiça antes do término do 
mandato, será exercido, interinamente, pelo Procurador de Justiça mais antigo do Colégio de 
Procuradores de Justiça do Ministério Público, até a posse do Procurador-Geral de Justiça 
eleito para novo mandato, que ocorrerá no prazo máximo de noventa dias a contar da 
vacância, observado, no que couber, o disposto no art. 10, desta Lei Complementar. (Redação 
dada pela Lei Complementar nº 107, de 17 de agosto de 2016) 

SUBSEÇÃO II 

Da escolha, nomeação e posse do Procurador-Geral de Justiça 
 

Art. 10. O Procurador-Geral de Justiça é nomeado pelo Chefe do Poder 
Executivo, dentre os integrantes do Colégio de Procuradores de Justiça com mais de trinta e 
cinco anos de idade, mediante lista tríplice elaborada na forma desta Lei Complementar, para 
mandato de dois anos, permitida uma recondução, observado o mesmo procedimento. 

Art. 10. O Procurador-Geral de Justiça é nomeado pelo Chefe do Poder 
Executivo, dentre os integrantes da carreira do Ministério Público maiores de trinta e cinco 
anos e com, no mínimo, dez anos de exercício, mediante lista tríplice elaborada na forma desta 
Lei Complementar, para mandato de dois anos, permitida uma recondução, observado, 
neste caso, o mesmo procedimento. (Redação dada pela Lei Complementar nº 097, de 11 de 
dezembro de 2014) 

§ 1º A lista tríplice a que se refere este artigo será formada por membros do 
Colégio de Procuradores de Justiça mais votados em eleição realizada para esse fim, mediante 
voto secreto dos integrantes da carreira do Ministério Público, em até três candidatos. 

§ 1º A lista tríplice a que se refere este artigo será formada pelos membros do 
Ministério Público mais votados em eleição realizada para esse fim, mediante voto secreto 
dos integrantes da carreira, em até três candidatos. (Redação dada pela Lei Complementar nº 
107, de 17 de agosto de 2016) 

§ 2º A eleição de que trata o parágrafo anterior obedecerá às seguintes regras 
e procedimentos: 

I - a eleição é realizada na primeira quinzena do mês de dezembro do ano 
anterior ao término do mandato do Procurador-Geral de Justiça ou, no caso do § 2º do artigo 
anterior, dentro do prazo de sessenta dias, a contar da vacância; 

I - a eleição é realizada entre trinta e quarenta e cinco dias de antecedência do 
término do mandato em curso ou, no caso do § 2º do artigo anterior, dentro do prazo de 
sessenta dias, a contar da vacância; (Redação dada pela Lei Complementar nº 107, de 17 de 
agosto de 2016) 

I - a eleição é realizada na primeira quinzena do mês de dezembro do ano 
anterior ao término do mandato do Procurador-Geral de Justiça ou, no caso do § 2º do artigo 
anterior, dentro do prazo de sessenta dias, a contar da vacância; (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 118, de 13 de setembro de 2018) 

II - trinta dias, pelo menos, antes da realização do pleito, o Procurador-Geral 
de Justiça publicará, na Imprensa Oficial do Estado, edital informando a data da eleição, bem 
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como encaminhará aos eleitores correspondência com cópia do edital e a transcrição literal 
do art. 10 desta Lei Complementar; 

III - a votação transcorrerá no edifício-sede do Ministério Público, na capital 
do Estado, no horário das 08:00 às 16:00 horas, ressalvado o disposto no inciso XIV deste 
artigo; (Remissão alterada em face da Lei Complementar nº 107, de 17 de agosto de 2016) 

IV - a eleição será presidida por Comissão Eleitoral formada pelos dois 
Procuradores de Justiça mais antigos na carreira do Ministério Público e pelo Promotor de 
Justiça mais antigo na terceira entrância, que aceitarem o encargo; 

V - a Comissão Eleitoral é presidida pelo mais antigo dos Procuradores de 
Justiça que a integrar, cabendo à mesma escolher, dentre seus demais membros, o que 
exercerá as funções de secretário; 

VI - a Comissão Eleitoral instala-se nas quarenta e oito horas seguintes à 
publicação do edital a que se refere o inciso II; 

VII - o integrante da carreira que preencha os requisitos do caput deste 
artigo e demais disposições desta Lei Complementar, poderá requerer o registro de sua 
candidatura, mediante petição escrita endereçada à Comissão Eleitoral e apresentada no 
protocolo-geral do Ministério Público, no prazo de dez dias corridos, a contar da publicação do Edital 
a que se refere o inciso II; 

VIII - encerrado o prazo previsto no inciso anterior, a Comissão Eleitoral 
decidirá sobre o pedido de registro de candidato, nos três dias seguintes; 

IX - contra a decisão da Comissão Eleitoral que deferir o registro de 
candidato inelegível ou que não preencha os requisitos do caput do art. 10, qualquer 
integrante da carreira em atividade, desde que não esteja afastado da carreira, poderá 
interpor recurso, com as devidas razões, ao Colégio de Procuradores de Justiça, mediante 
petição escrita endereçada à Comissão Eleitoral e apresentada no protocolo-geral do 
Ministério Público, no prazo de três dias corridos, a contar da publicação da decisão; 

X - o integrante da carreira que tiver seu pedido de registro de candidatura 
indeferido pela Comissão Eleitoral, poderá interpor recurso ao Colégio de Procuradores de 
Justiça, na forma e no prazo previstos no inciso anterior; 

XI - o Colégio de Procuradores de Justiça julgará o recurso interposto contra 
a decisão da Comissão Eleitoral referente a registro de candidatura, em sessão extraordinária 
especialmente convocada para esse fim, dentro dos cinco dias seguintes ao término do prazo 
previsto nos incisos IX e X; 

 XII - é inelegível e não poderá compor a lista tríplice destinada à nomeação de 
Procurador-Geral de Justiça, o membro do Ministério Público que: 

a) afastado da carreira, não reassumir as funções do seu cargo até cento e 
oitenta dias antes da data da eleição; 

b) não se desincompatibilizar, até sessenta dias antes da eleição, mediante 
licença devidamente comprovada por ocasião do pedido de registro da candidatura, se 
ocupante de cargo de representação classista ou de cargo eletivo ou de confiança nos órgãos 
da Administração Superior do Ministério Público; 

b) não se desincompatibilizar até trinta dias da data da eleição, mediante 
licença devidamente comprovada por ocasião do pedido de registro da candidatura, se 
ocupante de cargo de representação classista ou de cargo eletivo ou de confiança  nos 
órgãos da Administração Superior do Ministério Público, salvo no caso do próprio 
Procurador-Geral de Justiça, se candidato à recondução, que permanecerá no cargo; 
(Redação dada pela Lei Complementar nº 107, de 17 de agosto de 2016) 
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c) praticar as condutas vedadas previstas neste artigo, observado o devido 
processo legal; (Alínea introduzida pela Lei Complementar nº 107, de 17 de agosto de 2016) 

XIII - A desincompatibilização do Procurador-Geral de Justiça, se candidato à 
recondução, dar-se-á mediante licença do cargo até sessenta dias antes da eleição, caso em 
que será substituído pelo Procurador de Justiça mais antigo na carreira, até a proclamação do 
resultado da eleição ou o julgamento do recurso contra este interposto; (Inciso revogado pela 
Lei Complementar nº 107, de 17 de agosto de 2016, com a consequente renumeração dos 
incisos XIV a XXXIII) 

XIII - a votação é feita por escrutínio secreto, cabendo à Comissão Eleitoral 
decidir sobre a utilização de cédulas de papel, de urna eletrônica ou de outro método de 
coleta de votos, divulgar o calendário eleitoral, bem como tomar todas as providências para assegurar 
a lisura da votação, o sigilo do voto e a transparência da apuração; 

XIV - o integrante da carreira do Ministério Público lotado em comarca do 
interior ou o que estiver em gozo de férias ou de licença, excetuado o que se encontrar 
afastado da carreira, poderá remeter o seu voto, sob registro postal, de onde estiver, à 
Comissão Eleitoral, em dupla sobrecarta, contendo a maior e externa o nome legível e a 
assinatura do eleitor, e a menor e interna, branca, opaca e tamanho comercial, sem qualquer 
identificação, contendo apenas o voto; (inciso revogado pela Lei Complementar Estadual nº 
119, de 01/10/2018) 

XV - os votos enviados sob registro postal deverão dar entrada no 
protocolo- geral do Ministério Público até à hora do encerramento da votação, sob pena de 
serem desconsiderados; (inciso revogado pela Lei Complementar Estadual nº 119, de 
01/10/2018) 

XVI - no curso da votação, a Comissão Eleitoral verificará a regularidade dos 
votos enviados sob registro postal, depositando a sobrecarta menor com o voto na urna, 
assegurado o devido sigilo, não se admitindo, em hipótese alguma, o voto enviado sob registro 
postal em desacordo com o estipulado nos incisos anteriores; (inciso revogado pela Lei 
Complementar Estadual nº 119, de 01/10/2018) 

XVII - no caso de utilização de urna eletrônica, a Comissão Eleitoral 
disponibilizará urna apropriada para cumprimento do inciso anterior; (inciso revogado pela 
Lei Complementar Estadual nº 119, de 01/10/2018) 

XVIII - ressalvado o disposto nos incisos anteriores, o direito de voto é 
exercido pessoalmente pelo eleitor, não se admitindo voto por procuração; 

XIX - terminada a votação, a Comissão Eleitoral se transforma 
automaticamente em Junta Apuradora e fará a contagem e a apuração dos votos, resolvendo 
os incidentes e proclamando o resultado, lavrando-se ata de todo o ocorrido; 

XX - é nula a cédula que indicar mais de três nomes, bem como o voto dado a 
candidato não registrado, inelegível ou que não preencha os requisitos previstos no caput do art. 10; 

XXI - é assegurado ao candidato regularmente registrado o direito de 
fiscalizar pessoalmente os atos preparatórios, a votação e a apuração; 

XXII - contra decisão da Comissão Eleitoral proferida no curso da votação ou 
da apuração, o candidato interessado poderá interpor recurso, com efeito suspensivo, no 
prazo de dois dias corridos, a contar da data da eleição, ao Colégio de Procuradores de Justiça, 
que decidirá, em sessão extraordinária, dentro dos cinco dias seguintes o término do prazo 
para a interposição do recurso; 

XXIII - todos os documentos e o material relativo à eleição ficarão sob a guarda 
e responsabilidade da Comissão Eleitoral até o término do prazo para o julgamento do recurso 
previsto no inciso anterior, findo o qual as cédulas serão incineradas ou de outra forma destruídas; 
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XXIV - proclamado, pela Comissão Eleitoral, o resultado final da eleição, e 
não sendo interposto recurso, o Procurador-Geral de Justiça em exercício remeterá, no 

primeiro dia útil seguinte o término do prazo recursal, a lista tríplice ao Governador do Estado; 
XXV - se o Colégio de Procuradores de Justiça negar provimento ao recurso 

previsto no inciso XXII, o Procurador-Geral de Justiça em exercício remeterá, no primeiro dia 
útil seguinte à decisão, a lista tríplice ao Governador do Estado; (Remissão alterada em face 
da Lei Complementar nº 107, de 17 de agosto de 2016) 

XXVI - não será declarada nulidade da qual não resultar evidente prejuízo; 
XXVII - a decisão do Colégio de Procuradores de Justiça sobre recurso 

eleitoral é terminativa na esfera administrativa e insuscetível de reconsideração pelo mesmo 
colegiado; 

XXVIII - o desempate na votação será resolvido em favor do candidato que, 
sucessivamente: 

a) for mais antigo na carreira do Ministério Público; 
b) tiver maior tempo de serviço público; 
c) for o mais idoso; 
XXIX - os prazos previstos nos incisos anteriores são todos contínuos, 

peremptórios e preclusivos, não se interrompem aos sábados, domingos e feriados, e serão 
computados excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento, e, para os efeitos deste 
artigo, o protocolo-geral do Ministério Público funcionará diariamente das 08:00 às 18:00 
horas, ressalvado o disposto no inciso XV; (Remissão alterada em face da Lei Complementar 
nº 107, de 17 de agosto de 2016) 

XXX - são vedados, nos dois meses anteriores à eleição de que trata este 
artigo, a fim de garantir a igualdade de oportunidade entre os candidatos: 

XXX - são vedados nos trinta dias anteriores à eleição de que trata este 
artigo, a fim de garantir a igualdade de oportunidade entre os candidatos: (Redação dada pela 
Lei Complementar nº 107, de 17 de agosto de 2016) 

a) a promoção, a realização ou o patrocínio, por qualquer órgão do Ministério 
Público, de congressos, seminários, cursos e outros eventos similares abertos à participação 
dos membros e servidores da instituição; 

a) a promoção, a realização ou o patrocínio, por qualquer órgão do 
Ministério Público, de congressos, seminários, cursos, reuniões de polo e outros eventos 
abertos à participação de membros e servidores da instituição; (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 107, de 17 de agosto de 2016) 

b) a cessão ou a utilização de bens móveis ou imóveis pertencentes ao 
Ministério Público, para fins de propaganda; 

c) a cessão ou a utilização de materiais, equipamentos ou serviços 
pertencentes ao Ministério Público, para fins de propaganda; 

d) a utilização do site oficial do Ministério Público na internet para fins de 
propaganda, ressalvada a divulgação de matéria jornalística imparcial sobre a eleição; 

e) a edição de jornais, boletins informativos e ou qualquer outra publicação 
oficial do Ministério Público; 

f) a cessão ou a utilização de servidor do Ministério Público para comitê de 
campanha ou para a realização de qualquer forma de propaganda; 

g) a concessão de passagens e/ou diárias, salvo no caso de estrita 
necessidade do serviço; 

h) a nomeação para cargo de confiança e a designação para funções 
comissionadas, sob pena de nulidade do ato de nomeação ou designação; 
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h) a nomeação para cargos de confiança e a designação para funções 
comissionadas, salvo no caso de estrita necessidade de serviço, em substituição devidamente 
motivada; (Redação dada pela Lei Complementar nº 107, de 17 de agosto de 2016) 

i) a inauguração de obras do Ministério Público em qualquer comarca; 
j) a utilização de recursos ou instrumentos promocionais ou publicitários 

externos, tais como outdoors, faixas, cartazes, trios-elétricos, alto-falantes, propaganda 
volante e similares; 

XXXI - a infringência das vedações contidas no inciso anterior configura grave 
violação dos deveres do cargo e dos deveres funcionais, sujeitando o infrator, se membro do 
Ministério Público, às sanções previstas nesta Lei Complementar, e, em se tratando de servidor, às 
sanções disciplinares previstas na Lei do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do 
Estado do Pará, sem prejuízo da responsabilização por improbidade administrativa; 

XXXI - A infringência das vedações contidas no inciso anterior importa na 
cassação do registro da candidatura e configura grave violação dos deveres do cargo e dos deveres 
funcionais, sujeitando o infrator, se membro do Ministério Público, às sanções previstas nesta Lei 
Complementar, e, se servidor, às sanções disciplinares previstas em lei, sem prejuízo da 
responsabilização por improbidadeadministrativa; (Redação dada pela Lei Complementar nº 107, de 
17 de agosto de 2016) 

XXXII - A Comissão Eleitoral, mediante resolução, regulamentará as formas 
de propaganda de candidaturas no âmbito interno do Ministério Público para a eleição de que 
trata este artigo. 

XXXII - A Comissão Eleitoral regulamentará, mediante resolução, as formas de 
propaganda de candidatura no âmbito interno do Ministério Público para a eleição de que 
trata este artigo, podendo aplicar sanções que podem variar de simples advertência à 
cassação do registro da candidatura, nos casos de descumprimento de recomendação 
expedida pela própria Comissão ou de comprovação da prática das condutas vedadas 
previstas neste artigo, assegurado o devido processo legal ao candidato interessado, inclusive 
recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça, com efeito suspensivo, nos termos do inciso 
XI. (Redação dada pela Lei Complementar nº 107, de 17 de agosto de 2016) 

§ 3º Os recursos previstos neste artigo perderão o efeito suspensivo caso não 
sejam julgados pelo Colégio de Procuradores de Justiça no prazo de cinco dias, contados da 
sua interposição, salvo na hipótese do inciso XXXII do § 2º deste artigo. (Parágrafo introduzido 
pela Lei Complementar nº 107, de 17 de agosto de 2016, com alteração da remissão em face 
da citada Lei Complementar) 

Art. 11. O Procurador-Geral de Justiça tomará posse e entrará no exercício do 
cargo em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça, dentro de trinta dias contados 
da sua nomeação, respeitado o término do mandato do seu antecessor. 

Art. 11. O Procurador-Geral de Justiça tomará posse e entrará no exercício do 
cargo em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça na data do encerramento do 
mandato do seu antecessor, ou no primeiro dia útil seguinte, salvo se a vacância decorrer de 
renúncia, morte ou destituição, casos em que o novo Procurador-Geral de Justiça tomará 
posse e entrará no exercício do cargo dentro de trinta dias contados da sua nomeação. 
(Redação dada pela Lei Complementar nº 064, de 27 de dezembro de 2007) 

§ 1º Caso o Governador do Estado não efetive a nomeação do Procurador-Geral 
de Justiça nos quinze dias que se seguem ao recebimento da lista tríplice, será investido 
automaticamente no cargo o membro do Ministério Público mais votado, para o exercício do 
mandato, em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça, dentro de trinta dias, 
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contados do término do prazo para a nomeação, respeitado o restante do mandato do 
antecessor. 

§ 1º Caso o Governador do Estado não efetive a nomeação do Procurador- 
Geral de Justiça nos quinze dias que se seguirem ao recebimento da lista tríplice, será investido 
automaticamente no cargo, para o exercício do mandato, o membro do Ministério Público 
mais votado indicado na lista tríplice, em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça 
na data de encerramento do mandato do seu antecessor, ou no primeiro dia útil seguinte, 
salvo se a vacância decorrer de renúncia, morte ou destituição, casos em que a investidura de 
que trata este parágrafo ocorrerá dentro de trinta dias contados do fim do prazo para a 
nomeação. (Redação dada pela Lei Complementar nº 064, de 27 de dezembro de /2007) 

§ 2º No caso de recondução do Procurador-Geral de Justiça, a sessão do Colégio 
de Procuradores de Justiça a que se refere este artigo será presidida pelo Procurador de 
Justiça mais antigo na carreira do Ministério Público que se fizer presente. 

§ 3º No prazo máximo de trinta dias a contar da publicação no Diário Oficial do 
ato de nomeação do Procurador-Geral de Justiça, o chefe do Ministério Público apresentará, 
obrigatoriamente, ao nomeado, relatório escrito e pormenorizado, com todas as informações 
de natureza administrativa, contábil, financeira, institucional, processual, orçamentária, 
operacional e patrimonial do Ministério Público do Estado, facultando-se ainda ao Procurador- 
Geral de Justiça nomeado requisitar diretamente aos diretores ou coordenadores dos órgãos 
auxiliares quaisquer informações que julgar úteis à formulação do seu plano de gestão. 
(Parágrafo introduzido pela Lei Complementar nº 117, de 13 de setembro de 2018) 

§ 4º A não disponibilização do relatório e informações a que se refere o 
parágrafo anterior importa em violação dos deveres funcionais, sujeitando o membro ou o 
servidor responsável pela omissão ou recusa à inabilitação para o exercício de qualquer cargo 
ou função eletivos ou de confiança na administração do Ministério Público Estadual pelo prazo 
de dois anos, a contar da omissão ou recusa. (Parágrafo introduzido pela Lei Complementar 
nº 117, de 13 de setembro de 2018) 

Art. 12. O Procurador-Geral de Justiça apresentará a sua declaração de bens ao 
Colégio de Procuradores de Justiça, no ato da posse e ao término do mandato, e, ao Tribunal 
de Contas do Estado, no prazo de dez dias, contados da posse ou do fim do mandato. 

SUBSEÇÃO III 

Da destituição do Procurador-Geral de Justiça 
 

Art. 13. O Procurador-Geral de Justiça será destituído do cargo em caso de 
abuso de poder, conduta incompatível ou grave omissão dos seus deveres legais. 

Art. 14. A destituição do Procurador-Geral de Justiça será proposta por 
iniciativa da maioria absoluta do Colégio de Procuradores de Justiça, em petição escrita e 
devidamente instruída com provas dos fatos, e dependerá da aprovação de dois terços de 
seus integrantes, mediante voto secreto, assegurada ampla defesa. 

§ 1º Apresentada a proposta de destituição do Procurador-Geral de Justiça, o 
Colégio de Procuradores de Justiça sorteará, nas setenta e duas horas seguintes, um relator, 
que notificará, pessoalmente, o Procurador-Geral de Justiça, fazendo-lhe a entrega de cópia 
integral do requerimento, e procederá à instrução do processo, se necessária. 

§ 2º No prazo de dez dias, contados do recebimento da notificação, o 
Procurador-Geral de Justiça poderá oferecer contestação e requerer produção de provas. 
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§ 3º Encerrada a instrução, o Colégio de Procuradores de Justiça reunir-se-á em 
sessão extraordinária e exclusiva para o julgamento da proposta de destituição, facultando-se 
ao Procurador-Geral de Justiça fazer sustentação oral, finda a qual o relator proferirá seu voto, 
após o que o Presidente do Colégio colocará a proposta em discussão e procederá à votação 
por escrutínio secreto. 

§ 4º As sessões do Colégio de Procuradores para o sorteio do relator a que se 
refere o § 1º e para o julgamento da proposta de destituição do Procurador-Geral de Justiça 
serão presididas pelo Procurador de Justiça mais antigo na carreira do Ministério Público, que 
se fizer presente. 

§ 5º O presidente do Colégio de Procuradores de Justiça a que se refere o 
parágrafo anterior encaminhará ao presidente da Assembléia Legislativa a proposta de 
destituição do Procurador-Geral de Justiça, se aprovada pelo referido órgão do Ministério 
Público, juntamente com os autos do respectivo processo, no prazo de quarenta e oito horas 
a contar da decisão. 

§ 6º Se a proposta de destituição do Procurador-Geral de Justiça for rejeitada 
pelo Colégio de Procuradores de Justiça, os autos do processo respectivo serão arquivados. 

Art. 15. Aprovada, pelo Colégio de Procuradores de Justiça, a proposta de 
destituição, o Procurador-Geral de Justiça fica desde logo provisoriamente afastado do cargo, 
sem prejuízo de seu subsídio, e será substituído por um dos Subprocuradores-Gerais de 
Justiça, na forma desta Lei Complementar, até a deliberação final da Assembléia Legislativa. 

Parágrafo único. Cessará o afastamento provisório previsto no caput deste 
artigo se a Assembléia Legislativa não deliberar sobre a destituição do Procurador-Geral de 
Justiça até noventa dias a contar da data do recebimento da proposta aprovada pelo Colégio 
de Procuradores de Justiça. 

Art. 16. A destituição do Procurador-Geral de Justiça dependerá da deliberação 
da maioria absoluta dos membros da Assembléia Legislativa, conforme dispuser seu 
Regimento Interno. 

Art. 17. Ao receber a comunicação da destituição do Procurador-Geral de Justiça 
pela Assembléia Legislativa, o Colégio de Procuradores de Justiça, reunido sob a presidência do 
Procurador de Justiça mais antigo na carreira, que se fizer presente, declarará o cargo vago, 
observando-se, no que couber, o disposto no § 2º do art. 9º desta Lei Complementar. 

Parágrafo único. Se a Assembléia Legislativa não aprovar a destituição do 
Procurador-Geral de Justiça, este reassumirá imediatamente o cargo, se dele estiver afastado. 

SUBSEÇÃO IV 

Das atribuições do Procurador-Geral de Justiça 
 

Art. 18. Ao Procurador-Geral de Justiça compete: 

I - exercer a chefia do Ministério Público, representando-o judicial e 
extrajudicialmente; 

II - integrar e presidir o Colégio de Procuradores de Justiça e o seu Órgão 
Especial, o Conselho Superior do Ministério Público e os demais órgãos conforme o previsto nesta 
Lei Complementar; 

III - submeter ao Colégio de Procuradores de Justiça as propostas de criação 
e extinção de cargos e serviços auxiliares e do orçamento anual do Ministério Público; 
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IV - encaminhar ao Poder Legislativo os projetos de lei de iniciativa do 
Ministério Público, especialmente sobre: 

a) a criação, a extinção, a modificação ou a organização de órgãos e cargos 
do Ministério Público e dos serviços auxiliares, bem como de suas funções e atividades; 

b) a fixação e o reajuste do subsídio mensal e dos proventos de seus 
membros e da remuneração dos servidores do Ministério Público; 

c) a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público, por meio 
de lei complementar; 

V - praticar atos e decidir questões relativos à administração geral e à 
execução orçamentária do Ministério Público; 

VI - expedir os atos de provimento dos cargos iniciais da carreira e dos 
serviços auxiliares, bem como nos casos de remoção, promoção, convocação e demais formas 
de provimento derivado; 

VII - editar atos de aposentadoria, exoneração e outros que importem em 
vacância de cargos da carreira ou dos serviços auxiliares e atos de disponibilidade de membros 
do Ministério Público e de seus servidores; 

VIII - delegar suas funções administrativas; 
IX - designar membros do Ministério Público para: 
a) exercer as atribuições de dirigente dos Centros de Apoio Operacional e do 

Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional; 
b) ocupar cargo ou função de confiança junto aos órgãos da Administração 

Superior; 

Público; 

 

c) integrar organismos estatais afetos à área de atuação do Ministério 
 

d) oferecer denúncia ou propor ação civil pública nas hipóteses de não 
confirmação de arquivamento de inquérito policial ou civil, bem como de quaisquer peças de 
informações, observado o disposto nesta Lei Complementar; 

e) acompanhar inquérito policial ou diligência investigatória, devendo recair 
a escolha sobre o membro do Ministério Público com atribuição para, em tese, oficiar no feito, 
segundo as regras ordinárias de distribuição de serviços; 

f) assegurar a continuidade dos serviços, em caso de vacância, afastamento 
temporário, ausência, impedimento ou suspeição do titular do cargo, ou com o expresso 
consentimento deste; 

g) por ato excepcional e fundamentado, exercer as funções processuais 
afetas a outro órgão de execução, submetendo sua decisão previamente ao Conselho Superior 
do Ministério Público; 

h) oficiar perante a Justiça Eleitoral de primeira instância, ou junto ao 
Procurador Regional Eleitoral, quando por este solicitado; 

X - dirimir conflitos de atribuições entre membros do Ministério Público, 
designando quem deva oficiar no feito; 

XI - julgar o processo administrativo disciplinar (PAD) instaurado contra 
membro do Ministério Público e aplicar as penalidades cabíveis; 

XII - expedir recomendações, sem caráter vinculativo, aos órgãos do 
Ministério Público, para o desempenho de suas funções; 

XIII - encaminhar aos Presidentes dos Tribunais as listas sêxtuplas a que se 
referem os arts. 94, caput, e 104, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal; 

XIV - encaminhar ao Governador a proposta orçamentária do Ministério 
Público para inclusão no projeto de lei orçamentária a ser submetido ao Poder Legislativo; 
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XV - comparecer à Assembléia Legislativa ou suas comissões, 
espontaneamente ou quando regularmente convocado, em dia e hora ajustados com 
antecedência, para prestar esclarecimentos sobre assunto relacionado ao Ministério Público, 
previamente determinado; 

XVI - prestar informações, por iniciativa própria ou quando solicitadas pela 
Assembléia Legislativa, sobre assunto relacionado ao Ministério Público; 

XVII - firmar convênios de interesse do Ministério Público; 
XVIII - quanto à administração de pessoal, além do previsto nos incisos 

anteriores:  

a) dar posse e exercício aos membros e servidores do Ministério Público, 
nos termos da lei; 

b) nomear e exonerar os ocupantes de cargos em comissão, bem como 
designar e dispensar os ocupantes de função de confiança no Ministério Público; 

c) conceder e decidir sobre aposentadoria voluntária ou compulsória, por 
invalidez ou por idade; 

d) exonerar, a pedido, titular de cargo; 
e) decidir sobre a situação funcional do pessoal ativo e inativo da carreira; 
f) decidir sobre a situação funcional dos serviços auxiliares, organizados em 

quadros próprios, bem como homologar o processo de promoção dos servidores, nos termos 
de resolução do Colégio de Procuradores de Justiça; 

g) homologar os resultados de concursos públicos e processos seletivos 
executados pelo Ministério Público; 

h) submeter à aprovação do Colégio de Procuradores de Justiça o 
procedimento administrativo para verificação da incapacidade física ou mental dos membros 
e servidores do Ministério Público, assegurada a ampla defesa ao interessado; 

i) autorizar: 
1. o afastamento de membros e servidores do Ministério Público, observado 

o disposto na legislação pertinente; 
2. o gozo de férias e licenças regulamentares aos servidores e membros do 

Ministério Público, exceto ao Corregedor-Geral; 
3. a concessão de diária para viagem, indenização de transporte, ajuda de 

custo e demais vantagens pecuniárias previstas em lei; 
j) investir e dispensar os estagiários do Ministério Público, observado o 

Regulamento do Estágio; 
XIX - quanto à matéria disciplinar, além do previsto relativamente aos 

membros do Ministério Público no capítulo próprio desta Lei Complementar: 
a) aplicar as penas de repreensão, de suspensão e de demissão a servidor; 
b) converter em multa a suspensão aplicada a servidor, nos termos da lei; 
XX - quanto a obras, serviços, compras, locações e concessões, determinar: 
a) a realização de licitação, obedecidos os princípios legais pertinentes; 
b) a organização e a manutenção de cadastros de contratados, indicativos de sua 

capacidadefinanceira e operacional, bem assim de sua atuação relativamente ao Ministério Público; 
c) a aquisição de bens e serviços, providenciada a devida contabilização; 
XXI - quanto à administração financeira e orçamentária, além do previsto 

nos incisos anteriores: 
a) elaborar proposta de orçamento de custeio e investimento, bem como de 

programação financeira, consoante normas legais aplicáveis, submetendo-as à aprovação 
prévia do Colégio de Procuradores de Justiça; 
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b) adotar medidas contábeis e de apuração de custos, de forma a permitir a 
análise da situação econômica, orçamentária, financeira e operacional do Ministério Público, 
em seus vários setores, bem como a formulação de programas de atividades e de seus 
desdobramentos; 

c) dispor sobre a aplicação e a execução do orçamento anual; 
d) aprovar as propostas orçamentárias elaboradas por unidade 

orçamentária ou de despesa; 

e) autorizar a distribuição de recursos orçamentários para as unidades de 
despesas;  

f) baixar, no âmbito do Ministério Público, normas relativas à administração 
financeira e orçamentária, de acordo com as disposições legais pertinentes; 

g) manter contato com os órgãos centrais de administração financeira e 
orçamentária;  

h) exercer atos de gestão dos fundos e recursos próprios, não originários do 
Tesouro Estadual; 

i) autorizar liberação, restituição ou substituição de caução geral e de fiança, 
quando dadas em garantia de execução de contrato; 

XXII - quanto à administração de material e patrimônio: 
a) expedir normas para aplicação das multas de acordo com a legislação vigente; 
b) autorizar: 
1. transferência de bensmóveis, inclusiveparaoutrasunidades do Ministério Público; 
2. recebimento de doações de bens móveis, sem encargo; 
3. locação de imóveis; 
c) decidir sobre assuntos referentes a licitações, podendo: 
1. autorizar sua abertura ou dispensa; 
2. designar a comissão julgadora; 
3. exigir, quando julgar conveniente, a prestação de garantia; 
4. homologar a adjudicação; 
5. anular ou revogar a licitação e decidir os recursos; 
6. autorizar a substituição, a liberação e a restituição de garantia; 
7. autorizar a alteração de contrato, inclusive a prorrogação de prazo; 
8. designar funcionário, servidor ou comissão para recebimento do objeto de 

contrato ou controle de sua execução; 
9. autorizar a rescisão administrativa ou amigável do contrato; 
10. aplicar penalidades legais ou contratuais; 
11. decidir sobre a utilização de bens próprios do Estado, destinados ao 

Ministério Público, e autorizar, fundamentadamente, a alteração de destinação das salas, 
gabinetes e locais de trabalho do Ministério Público em qualquer edifício, ouvido previamente 
o membro do Ministério Público interessado; 

12. autorizar, por ato específico, aos que lhe forem subordinados, a 
requisitar transporte de material; 

XXIII - convocar, por necessidade do serviço, Promotor de Justiça de 
entrância inferior para substituir Promotor de Justiça de entrância imediatamente superior; 

XXIV - convocar, nos casos de urgência e ad referendum do Conselho 
Superior do Ministério Público, a fim de assegurar a continuidade dos serviços, Promotor de 
Justiça da mais elevada entrância para substituir Procurador de Justiça nas hipóteses previstas 
nesta Lei Complementar; 

XXV - exercer outras atribuições previstas em lei ou em ato normativo do 
Colégio de Procuradores de Justiça. 
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Art. 19. O Procurador-Geral de Justiça terá em seu gabinete, no exercício da 
função de confiança de assessoria, Procuradores de Justiça ou Promotores de Justiça da mais 
elevada entrância por ele designados. 

Parágrafo único. O Colégio de Procuradores de Justiça fixará, mediante 
resolução, por proposta do Procurador-Geral de Justiça, o número máximo de assessores a que 
se refere este artigo. 

SEÇÃO II 

Do Colégio de Procuradores de Justiça 

Art. 20. O Colégio de Procuradores de Justiça, órgão da Administração 
Superior e de Execução do Ministério Público, é integrado por todos os Procuradores de Justiça 
em atividade e presidido pelo Procurador-Geral de Justiça, ressalvado o disposto nesta Lei 
Complementar. 

SUBSEÇÃO I 

Da competência do Colégio de Procuradores de 

Justiça Art. 21. Compete ao Colégio de Procuradores 

de Justiça: 

I - opinar, por solicitação do Procurador-Geral de Justiça ou de um quarto de 
seus integrantes, sobre matéria relativa à autonomia do Ministério Público, bem como sobre 
outras de interesse institucional; 

II - propor ao Procurador-Geral de Justiça a criação de cargos e serviços 
auxiliares, modificações na Lei Orgânica e providências relacionadas ao desempenho das 
funções institucionais; 

III - aprovar a proposta orçamentária anual do Ministério Público, bem como 
os projetos de criação e extinção de cargos e serviços auxiliares e os relativos à fixação e 
reajuste do respectivo subsídio ou remuneração, nos termos desta Lei Complementar; 

IV - propor ao Poder Legislativo a destituição do Procurador-Geral de Justiça, 
na forma prevista nesta Lei Complementar; 

V - eleger o Corregedor-Geral do Ministério Público e os Subcorregedores-
Gerais; 

VI - destituir o Corregedor-Geral do Ministério Público e os Subcorregedores-
Gerais, na forma prevista nesta Lei Complementar; 

VII - aprovar, mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, ou da 
maioria de seus membros, medidas a propósito de matéria, direitos ou questão de estrito 
interesse do Ministério Público; 

VIII - propor ao Corregedor-Geral do Ministério Público a instauração do 
devido processo legal disciplinar contra membro do Ministério Público; 

IX - propor ao Procurador-Geral de Justiça a responsabilização penal do 
membro do Ministério Público a quem for atribuída a prática de crime; 

X - julgar recurso contra decisão: 

a) do Conselho Superior do Ministério Público, sobre o vitaliciamento, ou não, 
de Promotor de Justiça em estágio probatório; 

b) do Conselho Superior do Ministério Público, que recusar a indicação de 
membro do Ministério Público para promoção ou remoção por antiguidade; 

c) do Corregedor-Geral do Ministério Público, que determinar o arquivamento 
sumário representação, reclamação, pedido de providência, notícia, comunicação e de 
procedimento disciplinar preliminar (PDP); (NR - Redação dada pela Lei Complementar Estadual 
nº 127, de 13 de janeiro de 2020) 

d) do Procurador-Geral de Justiça, que julgar processo administrativo disciplinar 
(PAD); 

 



138  

 
 

 

e) proferida em reclamação sobre o quadro geral de antigüidade; 
f) que importar em disponibilidade ou remoção compulsória, por motivo de 

interesse público, de membro do Ministério Público; 
g) a Comissão Eleitoral, nas hipóteses previstas nesta Lei Complementar; 
h) outros recursos previstos nesta Lei Complementar, em outro diploma legal 

ou em ato normativo do Colégio de Procuradores de Justiça; 
XI - decidir sobre pedido de revisão de processo administrativo disciplinar (PAD); 
XII  -  deliberar,  por  iniciativa  de  um  quarto  de  seus  integrantes  ou do 

Procurador-Geral de Justiça, que este ajuíze ação civil de decretação de perda do cargo ou de 
cassação de aposentadoria de membro vitalício do Ministério Público nos casos previstos 
nesta Lei Complementar; 

XIII - rever, mediante requerimento de legítimo interessado, nos termos 
desta Lei Complementar, decisão de arquivamento de inquérito policial ou peças de 
informação determinado pelo Procurador-Geral de Justiça, nos casos de sua atribuição 
originária; 

XIV - sugerir, por iniciativa de qualquer de seus integrantes, ao 
Procurador-Geral de Justiça ou ao Corregedor-Geral do Ministério Público, providências ou 
medidas relativas ao aperfeiçoamento e aos interesses institucionais, bem como para 
melhorar a eficiência e a eficácia do Ministério Público na defesa dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis ou homogêneos; 

XV - elaborar o seu regimento interno; 
XVI - dar posse, em sessão solene, ao Procurador-Geral de Justiça, ao 

Corregedor-Geral do Ministério Público, aos Subcorregedores-Gerais, aos titulares e suplentes 
do Conselho Superior do Ministério Público, aos Procuradores de Justiça e aos Promotores de 
Justiça no caso de primeira investidura; 

XVII - aprovar o Regulamento do Concurso Público de Ingresso na Carreira 
do Ministério Público e suas modificações posteriores; 

XVIII - aprovar a proposta de abertura de concurso de ingresso na carreira, 
fixando o número de cargos a serem providos; 

XIX - aprovar o Regulamento do Estágio no Ministério Público, disciplinando a 
seleção, investidura, atribuições, vedações e dispensa de estagiários alunos dos últimos três anos 
dos cursos de bacharelado em Direito e outras áreas afins às de atuação do Ministério Público; 

XX - fixar a estrutura das Procuradorias de Justiça, a distribuição, a 
redistribuição e as atribuições dos respectivos cargos de Procurador de Justiça que as integram; 

XXI - aprovar, por maioria absoluta de seus membros, mediante proposta 
do Procurador-Geral de Justiça ou da maioria absoluta dos integrantes da Procuradoria de 
Justiça interessada, a exclusão, inclusão ou outra modificação na estrutura das Procuradorias 
de Justiça e nas atribuições dos respectivos cargos de Procurador de Justiça que as integram; 

XXII - definir critérios objetivos para a divisão interna dos serviços das 
Procuradorias de Justiça, visando à distribuição eqüitativa dos processos entre seus 
integrantes mediante sorteio, observadas as regras de proporcionalidade, especialmente a 
alternância em função da natureza, volume, espécie e complexidade dos feitos, ressalvado 
aos Procuradores de Justiça disporem de outro modo, consensualmente, conforme critérios 
próprios, sobre a divisão interna dos serviços nas respectivas Procuradorias de Justiça; 

XXIII - fixar, por proposta do Procurador-Geral de Justiça, a estrutura das 
Promotorias de Justiça, a distribuição, a redistribuição e as atribuições dos respectivos cargos 
de Promotor de Justiça que as integram; 

XXIV - definir, por proposta do Procurador-Geral de Justiça, critérios 
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objetivos para a divisão interna dos serviços das Promotorias de Justiça, visando à distribuição 
eqüitativa dos processos entre seus integrantes, mediante sorteio, observadas as regras de 
proporcionalidade, especialmente a alternância em função da natureza, volume, espécie e 
complexidade dos feitos; 

XXV - aprovar, por maioria absoluta de seus membros, mediante proposta do 
Procurador-Geral de Justiça, a exclusão, inclusão ou outra modificação na estrutura das Promotorias 
de Justiça e nas atribuições dos respectivos cargos de Promotor de Justiça que as integram; 

XXVI - conceder férias, licenças e afastamentos ao Procurador-Geral de 
Justiça e ao Corregedor-Geral do Ministério Público; 

XXVII - recomendar ao Corregedor-Geral do Ministério Público a realização de 
inspeção nas Procuradorias de Justiça e de inspeção ou correição nas Promotorias de Justiça; 

XXVIII - conhecer os relatórios de inspeção e correição realizadas pela 
Corregedoria-Geral do Ministério Público, deliberando, quando for o caso, sobre as 
providências que devam ser tomadas; 

XXIX - opinar sobre os projetos de lei de iniciativa do Ministério Público; 
XXX - aprovar a constituição de Grupos de Atuação Especial (GAE), 

compostos por membros do Ministério Público, respeitados os princípios do Promotor natural 
e da independência funcional; 

XXXI - aprovar a outorga do “Colar do Mérito Institucional do Ministério 
Público” e da “Medalha do Mérito Institucional do Ministério Público”, observado o disposto 
nesta Lei Complementar; 

XXXII - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas por lei ou por 
ato normativo que editar. 

SUBSEÇÃO II 

Do regimento interno do Colégio de Procuradores de Justiça 
 

Art. 22. O regimento interno do Colégio de Procuradores de Justiça conterá, 
dentre outras, as seguintes normas: 

I - o Colégio de Procuradores de Justiça elegerá, dentre seus integrantes, um 
secretário, para mandato de dois anos, vedada a reeleição para o período imediatamente 
subseqüente, salvo se não houver outro concorrente à função; 

II - o Colégio de Procuradores de Justiça poderá instituir comissões 
temáticas, permanentes ou temporárias, compostas por três de seus membros, sob a 
presidência do mais antigo deles na carreira do Ministério Público, com a atribuição de 
selecionar, organizar e opinar previamente sobre as matérias a serem submetidas à 
deliberação do colegiado; 

III - o Colégio de Procuradores de Justiça reúne-se, ordinariamente, uma vez 
por mês e, extraordinariamente, por convocação do Procurador-Geral de Justiça ou por 
iniciativa de um sexto de seus membros; 

IV - é obrigatório o comparecimento do Procurador de Justiça às reuniões ou 
sessões do Colégio de Procuradores de Justiça, para as quais tenha sido regularmente convocado; 

V - a falta injustificada do Procurador de Justiça, em cada exercício, a três sessões 
consecutivas ou a cinco sessões alternadas, incluindo as solenes, importa na suspensão automática de suas 
atribuições perante o colegiado, pelo período trinta dias, a contar da última falta; 

VI - o Procurador de Justiça em gozo de férias e licença, ou que, por qualquer 
outro motivo, encontrar-se afastado da função ou da carreira, não poderá participar das 
sessões e deliberações do Colégio de Procuradores de Justiça, devendo ser substituído, 
quando for o caso, na forma regimental; 
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VII - as sessões do Colégio de Procuradores de Justiça instalam-se com a presença 
da maioria absoluta de seus membros, não considerados, para o efeito de quorum, os que estiverem 
em gozo de férias, licença, ou, por qualquer outro motivo, afastados das funções ou da carreira; 

VIII - respeitado o quorum previsto no inciso anterior, as decisões do Colégio de 
Procuradores de Justiça são tomadas por maioria simples de votos, salvo quando a maioria 
qualificada for exigida por esta Lei Complementar ou por outro diploma legal, ou por ato normativo 
do Ministério Público, cabendo ao Presidente, além do voto unitário, o voto de desempate; 

IX - as sessões do Colégio de Procuradores de Justiça serão públicas e as suas 
decisões serão motivadas e publicadas por extrato no Diário Oficial do Estado, salvo nas 
hipóteses legais de sigilo ou deliberação da maioria dos presentes no interesse institucional. 

 

SUBSEÇÃO III 

Do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça 
 

Art. 23. Se o Colégio de Procuradores de Justiça tiver mais de quarenta 
integrantes, este poderá constituir, mediante resolução, Órgão Especial para o exercício de 
suas atribuições delegadas, observado o seguinte: 

I - o Órgão Especial terá o mínimo de onze e o máximo de vinte e um membros; 
II - o Procurador-Geral de Justiça e o Corregedor-Geral do Ministério Público 

integram o Órgão Especial como membros natos; 
III - as demais vagas do Órgão Especial são providas: 
a) metade, por Procuradores de Justiça, pelo critério de antigüidade na instância; 
b) metade, por Procuradores de Justiça, eleitos pelo Colégio de Procuradores 

de Justiça, para mandato de dois anos, vedada a reeleição para o período imediatamente 
subseqüente, salvo se não houver outros concorrentes às vagas, considerando-se, como 
suplentes dos eleitos, os que se seguirem na ordem da votação; 

c) no caso da metade das vagas de que tratam as alíneas anteriores 
representarem número fracionário, a fração será desprezada para a obtenção do número de 
vagas a serem providas pelo critério de antiguidade, e arredondada para o inteiro, para o cálculo das 
vagas a serem preenchidas pelo critério de eleição; 

IV - o Órgão Especial é presidido pelo Procurador-Geral de Justiça, que será 
substituído, em suas faltas ou impedimentos, nos termos desta Lei Complementar; 

V - os Procuradores de Justiça que integram o Órgão Especial pelo critério de 
antiguidade são substituídos, nos seus impedimentos, e sucedidos, no caso de vacância, pelos 
demais integrantes do Colégio de Procuradores de Justiça, ainda que eleitos para o Órgão 
Especial, observada a ordem decrescente de antiguidade na instância; 

VI - os Procuradores de Justiça que integram o Órgão Especial pelo critério 
de eleição são substituídos, nos seus impedimentos, e sucedidos, no caso de vacância, pelos 
suplentes, observada a ordem da respectiva votação; 

VII - as atribuições do Colégio de Procuradores de Justiça delegadas ao 
Órgão Especial serão especificadas no ato de sua constituição, não podendo ser objeto de 
delegação as atribuições previstas nos incisos I, IV, V e VI, do art. 21 desta Lei Complementar, 
bem como outras atribuições deferidas à totalidade do Colégio de Procuradores de Justiça por 
este ou por outro diploma legal; 

VIII - o Órgão Especial reúne-se, ordinariamente, uma vez por mês e, 
extraordinariamente, por convocação do Procurador-Geral de Justiça ou por iniciativa de um 
terço de seus membros, em data e hora não coincidentes com as sessões do Colégio de 
Procuradores de Justiça, quando houver; 
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III - todos os Procuradores de Justiça que não incidam nos impedimentos, 
inelegibilidades ou vedações  a que  alude o inciso  anterior,  são naturalmente candidatos  
às vagas de membro efetivo do Conselho Superior do Ministério, independentemente de 
pedido ou processo de registro de candidatura, não se admitindo renúncia à elegibilidade; 

IX - as sessões do Órgão Especial instalam-se com a presença da maioria 
absoluta dos seus membros e a elas se aplicam, no que couber, o disposto nos incisos VIII e IX 
do art. 22 desta Lei Complementar. 

 

SEÇÃO III 

Do Conselho Superior do Ministério Público 
 

Art. 24. O Conselho Superior, órgão da Administração Superior e de Execução 
do Ministério Público, é constituído pelo Procurador-Geral de Justiça e pelo Corregedor-Geral 
do Ministério Público, como membros natos, e por mais um sexto dos Procuradores de Justiça, 
como membros efetivos, eleitos na forma desta Lei Complementar. 

 

SUBSEÇÃO I 

Da eleição dos membros efetivos do Conselho Superior 
 

Art. 25. Os membros efetivos do Conselho Superior do Ministério Público são 
eleitos pelo voto de todos os integrantes da carreira em atividade, observado, no que couber, 
o previsto no § 2º do art. 10 desta Lei Complementar, respeitado mais o seguinte: 

I - para a determinação do número de vagas correspondente a um sexto do 
total dos Procuradores de Justiça, desprezar-se-á a fração, se inferior a meio, e arredondar- 
se-á para o inteiro, se igual ou superior; 

 II - na eleição de que trata este artigo, serão observados, no que couber, os 
impedimentos, inelegibilidades e vedações previstos nesta Lei Complementar; 

IV - a eleição de que trata este artigo é realizada na primeira quinzena de 
dezembro do ano do encerramento do mandato, devendo coincidir, sempre que possível, com 
a eleição para Procurador-Geral de Justiça; 

V - o eleitor poderá indicar tantos nomes de candidatos quantos forem as 
vagas a serem preenchidas; 

VI - serão proclamados eleitos os mais votados, até o número de vagas em 
disputa, e os que se seguirem na ordem de votação serão considerados suplentes, até o 
máximo de cinco; 

VII - os eleitos são obrigados a exercer o mandato ou a suplência; 
VIII - o mandato dos membros efetivos do Conselho Superior do Ministério 

Público é de dois anos, vedada a reeleição para período imediatamente subsequente, salvo 
quando não houver outros concorrentes em número igual ou superior ao de cargos em disputa; 

VIII - o mandato dos membros efetivos do Conselho Superior do Ministério 
Público é de dois anos, permitida apenas uma recondução consecutiva, salvo quando não houver 
outros concorrentes em número igual ou superior ao dos cargos em disputa; (Redação dada pela 
Lei Complementar nº 107, de 17 de agosto de2016) 

IX - o mandato dos membros efetivos do Conselho Superior do Ministério 
Público inicia-se em 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição e encerra-se em 31 de 
dezembro do exercício subseqüente ao do seu início; 
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X - os membros efetivos do Conselho Superior e os cinco primeiros 
suplentes tomam posse, juntamente com o Corregedor-Geral do Ministério Público, em 
sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça, no primeiro dia útil do mês de janeiro do 
ano seguinte ao da eleição; 

XI - o Procurador-Geral de Justiça e o Corregedor-Geral do Ministério Público 
são substituídos, no Conselho Superior do Ministério Público, por seus respectivos substitutos, 
conforme o estabelecido nesta Lei Complementar; 

XII - os membros efetivos do Conselho Superior do Ministério Público são 
substituídos, em casos de impedimento, ausência ou afastamento, e sucedidos, no caso de 
vacância, pelos suplentes, observada a ordem da votação. 

 

SUBSEÇÃO II 

Da competência do Conselho Superior 
 

Art. 26. São da competência do Conselho Superior do Ministério Público, além 
de outras previstas nesta Lei Complementar, em outros diplomas legais ou em ato normativo 
do Ministério Público: 

I - elaborar as listas sêxtuplas a que se referem os artigos 94, caput, e 104, 
parágrafo único, II, da Constituição Federal, observado o disposto no art. 230 desta Lei 
Complementar; 

II - indicar ao Procurador-Geral de Justiça, em lista tríplice, e em sessão 
pública e votação nominal, aberta e fundamentada, os candidatos à promoção por 
merecimento; (Redação dada pela Lei Complementar nº 123, de 27 de junho de 2019) 

III - indicar o nome do mais antigo membro do Ministério Público, na 
entrância ou categoria, para remoção ou promoção por antigüidade; 

IV - recusar, no caso de remoção ou promoção voluntária pelo critério de 
antiguidade, o candidato mais antigo, em votação nominal e aberta e por decisão 
fundamentada de dois terços de seus integrantes, assegurada ampla defesa, conforme 
procedimento próprio previsto em seu regimento interno; 

V - indicar ao Procurador-Geral de Justiça Promotores de Justiça para 
substituição por convocação, propor a sua desconvocação por interesse institucional ou quando 
cessados os motivos da convocação, e deliberar sobre a convocação ad referendum do Conselho 
Superior, feita pelo Procurador-Geral de Justiça, nos termos desta LeiComplementar; 

VI - aprovar os pedidos de remoção por permuta entre membros do 
Ministério Público; 

VII - decidir sobre o vitaliciamento de membros do Ministério Público 
emestágio probatório; 

VIII - determinar a remoção compulsória de membro do Ministério Público, 
nos termos desta Lei Complementar; 

IX - aprovar o Quadro Geral de Antigüidade do Ministério Público e decidir, 
até 15 de dezembro de cada ano, as reclamações formuladas a esse respeito; 

X - sugerir ao Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor-Geral do 
Ministério Público a edição de recomendações, sem caráter vinculativo, aos órgãos do 
Ministério Público, para o desempenho de suas funções e a adoção de medidas convenientes 
ao aprimoramento dos serviços; 

XI - autorizar o afastamento de membro do Ministério Público para 
freqüentar curso ou seminário de aperfeiçoamento e estudo, no País ou no exterior, nos 
termos desta Lei Complementar; 

XII - elaborar o seu regimento interno; 
XIII - fixar, mediante resolução, os critérios objetivos de produtividade e 
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presteza no exercício das atribuições, bem como a valoração objetiva desses critérios, da 
frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento, e outros, 
para a aferição do merecimento do membro do Ministério Público para fins de promoção; 
(Redação dada pela Lei Complementar nº 123, de 27 de junho de 2019) 

XIV - solicitar ao Corregedor-Geral do Ministério Público informações sobre 
a conduta e a atuação funcional dos Procuradores de Justiça e Promotores de Justiça, 
resguardado, quando for o caso, o sigilo legal; 

XV - propor ao Corregedor-Geral do Ministério Público a instauração do 
devido processo legal disciplinar contra membro do Ministério Público; 

XVI - propor ao Procurador-Geral de Justiça a responsabilização penal do 
membro do Ministério Público a quem for atribuída a prática de crime; 

XVII - recomendar ao Corregedor-Geral do Ministério Público a realização 
de inspeção nas Procuradorias de Justiça e de inspeção ou correição nas Promotorias de 
Justiça; 

XVIII - conhecer os relatórios de inspeção ou correição realizadas pela 
Corregedoria-Geral do Ministério Público, recomendando, quando for o caso, as providências 
que devam ser tomadas; 

XIX - opinar sobre o afastamento da carreira de membro do Ministério 
Público, que tenha exercido a opção de que trata o art. 29, § 3º, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição de 1988, para exercer cargo, emprego ou função 
de nível equivalente ou maior na Administração Direta ou Indireta; 

XX - opinar sobre o ato do Procurador-Geral de Justiça que designar membro 
do Ministério Público para exercer as funções processuais afetas a outro órgão de execução; 

XXI - opinar sobre pedido de reversão e reintegração de membro do 
Ministério Público; 

XXII - indicar, para aproveitamento, membro do Ministério Público em 
disponibilidade; 

XXIII - editar súmulas, provimentos, resoluções e outros atos de caráter normativo 
em matéria de suas atribuições; 

XXIV - sugerir, por iniciativa de qualquer de seus membros efetivos, ao 
Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor-Geral do Ministério Público, providências ou 
medidas relativas ao aperfeiçoamento e aos interesses institucionais, bem como para 
melhorar a eficiência e a eficácia na defesa pelo Ministério Público dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis ou homogêneos; 

XXV - eleger, dentre seus membros efetivos, o seu secretário, que servirá 
durante o mandato do Conselho Superior; 

XXVI - eleger Procuradores de Justiça e Promotores de Justiça para 
integrarem a Comissão de Concurso de ingresso na carreira, nos termos desta Lei 
Complementar; 

XXVII - definir, mediante ato normativo, para os fins previstos nesta Lei 
Complementar, as comarcas que apresentem particular dificuldade para o exercício das 
funções institucionais; 

XXVIII - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas por lei ou por 
ato normativo do Ministério Público. 

 

SUBSEÇÃO III 

Das reuniões e sessões do Conselho Superior 
 

Art. 27. O Conselho Superior do Ministério Público reúne-se, ordinariamente, duas 
vezes por mês, em datas e horário pré-estabelecidos, e, extraordinariamente, por convocaçãodo 
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Procurador-Geral de Justiça ou por iniciativa de um terço de seus membros, em data e hora não 
coincidentes com as sessões do Colégio de Procuradores de Justiça ou do Órgão Especial. 

Art. 28. As sessões do Conselho Superior do Ministério Público instalam-se com a 
presença da maioria absoluta de seus membros, e as suas decisões são tomadas por maioria simples 
de votos, salvo quando maioria qualificada for exigida por esta Lei Complementar ou outro diploma 
legal, ou por ato normativo do Ministério Público, cabendo ao Presidente, além do voto unitário, o 
voto de qualidade em caso de empate, se de outro modo não dispuser esta Lei Complementar. 

Art. 29. Aplica-se, no que couber, ao Conselho Superior do Ministério Público, 
o disposto no inciso IX do art. 22 desta Lei Complementar. 

 

SEÇÃO IV 

Da Corregedoria-Geral do Ministério Público 

SUBSEÇÃO I 

Das disposições gerais 
 

Art. 30. A Corregedoria-Geral do Ministério Público é o órgão orientador e 
fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público. 

§ 1º As atribuições da Corregedoria-Geral do Ministério Público são exercidas, 
em todo o território do Estado, pelo Corregedor-Geral do Ministério Público. 

§ 2º O Corregedor-Geral do Ministério Público será substituído, no caso de 
ausência do Estado ou em seus impedimentos, férias ou licenças, pelo 1º ou pelo 2º 
Subcorregedor-Geral, nesta ordem. 

§ 3º Ocorrendo a vacância do cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público na 
primeira metade do mandato, o Colégio de Procuradores de Justiça, observado, no que couber, o 
mesmo procedimento previsto nesta Lei Complementar, elegerá novo Corregedor-Geral para 
completar o mandato vago, respondendo pelos serviços da Corregedoria-Geral, até a posse do 
novo titular, o 1º ou o 2º Subcorregedor-Geral, nesta ordem. 

§ 4º Ocorrendo a vacância do cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público na 
segunda metade do mandato, será aquele sucedido, para a complementação do mandato, pelo 1º 
ou pelo 2º Subcorregedor-Geral, nesta ordem, ou, na falta destes, por Procurador de Justiça 
indicado pelo Colégio de Procuradores de Justiça, respeitadas as disposições desta Lei 
Complementar. 

§   5º   O   2º   Subcorregedor-Geral   do   Ministério    Público    sucederá    o 
1º Subcorregedor-Geral, no caso de vacância, a qualquer tempo, e, se ambos os cargos 
ficarem vagos, o Colégio de Procuradores de Justiça indicará outros dois Subcorregedores- 
Gerais para a complementação do mandato aplicando-se, no que couber, as disposições dos 
parágrafos anteriores. 

§ 6º A Corregedoria-Geral do Ministério Público terá servidores do quadro 
permanente do Ministério Público, que poderão ser indicados pelo Corregedor-Geral e serão 
designados pelo Procurador-Geral de Justiça, cujo número será estabelecido pelo Colégio de 
Procuradores de Justiça, de acordo com a necessidade de serviços, em tudo observados os 
artigos 10, III e VI, e 12, III, da Lei Federal nº 8.625/93. 
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§ 7º O Corregedor-Geral será assessorado por Promotores de Justiça da mais 
elevada entrância, por ele indicados e designados pelo Procurador-Geral de Justiça, cujo número 
será estabelecido, de acordo com a necessidade de serviço, pelo Colégio de Procuradores. 

§ 8º Recusando-se o Procurador-Geral de Justiça a designar os assessores 
Promotores de Justiça, poderá o Corregedor-Geral submeter a indicação à deliberação do 
Colégio de Procuradores de Justiça. 

 

SUBSEÇÃO II 

Da eleição e posse do Corregedor-Geral e dos Subcorregedores-Gerais 
 

Art. 31. O Corregedor-Geral e os dois Subcorregedores-Gerais do Ministério 
Público são eleitos pelo Colégio de Procuradores de Justiça, no primeiro dia útil do mês de 
dezembro dos anos pares, em sessão especial, com início às 16:00 horas, independentemente 
de convocação, para mandato de dois anos, permitida uma recondução, observado, neste 
caso, o mesmo procedimento. 

§ 1º Não se realizando, por qualquer motivo, na data prevista, a eleição de que 
trata este artigo, outra sessão especial será convocada, no mesmo mês, e para o mesmo fim, 
com a antecedência mínima de quarenta e oito horas. 

§ 2º Aberta a sessão, será facultada a palavra para a apresentação dos 
candidatos, observada a ordem de inscrição. 

§ 3º Encerrada a apresentação dos candidatos, e antes de iniciada a votação, 
qualquer Procurador de Justiça poderá argüir a falta de requisitos ou a inelegibilidade de 
qualquer candidato, caso em que o Colégio de Procuradores de Justiça decidirá pelo voto da 
maioria dos presentes. 

§ 4º A votação far-se-á mediante voto secreto e uninominal. 

§ 5º Será considerado eleito o candidato que obtiver a maioria simples dos 
votos dos presentes, não considerados os brancos nem os nulos. 

§ 6º Em caso de empate na votação, observar-se-á o disposto no inciso XXVIII 
do § 2º do art. 10 desta Lei Complementar. (Remissão alterada em face da Lei Complementar 
nº 107, de 17 de agosto de 2016) 

§ 7º Após a proclamação do eleito para o cargo de Corregedor-Geral do 
Ministério Público, proceder-se-á, pelo mesmo método, e sucessivamente, à eleição para os 
cargos de 1º e 2º Subcorregedores-Gerais. 

§ 8º Não havendo candidatos a qualquer dos cargos de que trata este artigo, 
neles serão investidos, observada a respectiva ordem, os Procuradores de Justiça mais antigos 
na carreira que aceitarem a investidura. 

Art. 32. Somente poderá concorrer à eleição para o cargo de Corregedor-Geral 
ou de Subcorregedor-Geral do Ministério Público Procurador de Justiça com mais de três anos 
de efetivo exercício no Colégio de Procuradores de Justiça, e que se inscrever, mediante 
requerimento dirigido ao presidente desse colegiado, durante a primeira quinzena do mês de 
novembro do ano da eleição. 

Art. 33. Aplicam-se, no que couber, à eleição do Corregedor-Geral e dos 
Subprocuradores-Gerais do Ministério Público, as regras de inelegibilidade, impedimento e 
desincompatibilização previstas nesta Lei Complementar para a eleição do Procurador-Geral 
de Justiça. 
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Art. 33. As regras de inelegibilidade e impedimento previstas nesta Lei 
Complementar para a eleição do Procurador-Geral de Justiça aplicam-se, no que couber, à 
eleição do Corregedor-Geral e dos Subcorregedores-Gerais do Ministério Público. (Redação 
dada pela Lei Complementar nº 107, de 17 de agosto de 2016) 

Art. 34. O mandato do Corregedor-Geral e dos Subcorregedores-Gerais do 
Ministério Público inicia-se em 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição e encerra-se em 
31 de dezembro do exercício subseqüente ao do seu início. 

Art. 35. O Corregedor-Geral e os Subcorregedores-Gerais do Ministério Público 
tomam posse, juntamente com os membros efetivos e suplentes do Conselho Superior do 
Ministério Público, em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça, no primeiro dia 
útil do mês de janeiro do ano seguinte ao da eleição. 

 

SUBSEÇÃO III 

Da destituição do Corregedor-Geral e dos Subcorregedores-Gerais 
 

Art. 36. O Corregedor-Geral e os Subcorregedores-Gerais do Ministério Público 
poderão ser destituídos do respectivo mandato pelo voto de dois terços dos membros do 
Colégio de Procuradores de Justiça, em caso de abuso de poder, conduta incompatível ou 
grave omissão dos seus deveres legais. 

Parágrafo único. A destituição do Corregedor-Geral ou dos Subcorregedores- 
Gerais do Ministério Público dependerá de representação do Procurador-Geral de Justiça ou 
de um terço dos integrantes do Colégio de Procuradores de Justiça, assegurada ampla defesa 
e observado, no que couber, o procedimento previsto nesta lei para a destituição do 
Procurador- Geral de Justiça. 

 

SUBSEÇÃO IV 

Das atribuições do Corregedor-Geral do Ministério Público 
 

Art. 37. São atribuições do Corregedor-Geral do Ministério Público, dentre outras: 

I - integrar, como membro nato, o Colégio de Procuradores de Justiça, o 
Órgão Especial e o Conselho Superior do Ministério Público e os demais órgãos conforme o 
previsto nesta Lei Complementar; 

II - realizar correição e inspeção nas Promotorias de Justiças, remetendo 
relatório ao Colégio de Procuradores de Justiça e ao Conselho Superior do Ministério Público; 

III - realizar inspeção nas Procuradorias de Justiça, remetendo relatório ao 
Colégio de Procuradores de Justiça e ao Conselho Superior do Ministério Público; 

IV - acompanhar o cumprimento das metas estabelecidas pelas 
Procuradorias de Justiça, Promotorias de Justiça e respectivas Coordenadorias, em seus 
planos ou programas de atuação; 

V - instaurar e presidir, de ofício ou por provocação dos demais órgãos da 
Administração Superior do Ministério Público ou de qualquer interessado, o procedimento 
disciplinar preliminar (PDP), bem como o processo administrativo disciplinar (PAD), contra 
membro do Ministério Público; 

VI - arquivar o procedimento disciplinar preliminar (PDP), nos termos desta 
Lei Complementar; 

VII - propor ao Procurador-Geral de Justiça, em relatório conclusivo de 
processo administrativo disciplinar (PAD) instaurado contra membro do Ministério Público, a 
absolvição do acusado ou a aplicação da sanção disciplinar que entender cabível; 
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VIII - solicitar ao Colégio de Procuradores de Justiça a constituição de Comissão 
Especial, formada por Procuradores de Justiça e/ou Promotores de Justiça, indicando os nomes 
dos respectivos integrantes, com a finalidade de auxiliar, eventualmente, no desempenho de 
atribuição de caráter orientador da Corregedoria-Geral do MinistérioPúblico; 

IX - propor ao Conselho Superior do Ministério Público o vitaliciamento, ou 
não, de Promotor de Justiça em estágio probatório, mediante relatório circunstanciado sobre 
a atividade funcional e a conduta do vitaliciando; 

X - opinar sobre pedido de promoção ou remoção, informando ao Conselho 
Superior do Ministério Público sobre a atividade funcional e a conduta dos inscritos no 
respectivo certame; 

XI - propor ao Procurador-Geral de Justiça, ressalvada a iniciativa deste, a 
designação de membro do Ministério Público para o exercício de atribuições funcionais em 
substituição e/ou em caráter cumulativo; 

XII - expedir recomendação, sem caráter vinculativo, aos órgãos de execução; 
XIII - determinar, organizar e supervisionar os assentamentos relativos às 

atividades funcionais e à conduta dos membros do Ministério Público, coligindo todos os 
elementos necessários à apuração de seu merecimento; 

XIV - expedir súmulas, provimentos, resoluções e outros atos normativos, 
visando a regularidade e o aperfeiçoamento dos serviços do Ministério Público, nos limites de 
suas atribuições; 

XV - apresentar ao Procurador-Geral de Justiça e ao Colégio de Procuradores 
de Justiça, até o último dia útil do mês de março de cada ano, relatório circunstanciado com 
dados estatísticos sobre a atividade das Procuradorias de Justiça e Promotorias de Justiça, 
relativas ao exercício anterior, propondo as medidas que entender necessárias ao 
aprimoramento das atividades do Ministério Público; 

XVI - prestar aos demais órgãos da Administração Superior do Ministério 
Público, de ofício ou a pedido destes, nos limites das atribuições da Corregedoria-Geral do 
Ministério Público, as informações necessárias ao desempenho das atribuições conferidas aos 
referidos órgãos, resguardado, quando for o caso, o sigilo legal; 

XVII - dirigir e distribuir os serviços administrativos da Corregedoria-Geral 
do Ministério Público; 

XVIII - organizar o serviço de estatística das atividades funcionais do 
Ministério Público, e, para esse fim, aprovar o modelo e a periodicidade do relatório de 
atividades dos membros do Ministério Público a ser apresentado à Corregedoria-Geral; 

XIX - requisitar das Secretarias do Tribunal de Justiça e da Justiça Militar, 
dos cartórios judiciais e extrajudiciais ou de qualquer repartição judiciária, cópia de peças 
referentes a feito judicial, bem como certidão ou informação referente à atividade funcional 
ou à conduta de membro do Ministério Público; 

XX - desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas por lei ou por 
ato normativo do Ministério Público. 

§ 1º Dos assentamentos de que trata o inciso XIII deste artigo, deverão constar 
os registros de: 

a) fatos e conceitos relativos à conduta pessoal do membro do Ministério 
Público na sua vida pública ou particular; 

b) documentos e trabalhos dos membros do Ministério Público relativos ao 
exercício de suas atribuições; 

c) comprovantes das referências constantes de pedido de inscrição do 
interessado em concurso de ingresso na carreira; 
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d) anotações resultantes da inspeção permanente dos Procuradores de 
Justiça sobre os serviços dos Promotores de Justiça; 

e) anotações das referências em julgados dos tribunais sobre a atuação dos 
membros do Ministério Público; 

f) anotação das observações e/ou recomendações feitas em correições ou 
visitas de inspeção; 

g) atuação em comarca que apresente particular dificuldade para o 
exercício das funções institucionais, conforme definido em ato normativo do Conselho Superior do 
Ministério Público; 

h) contribuição à melhoria dos serviços do Ministério Público; 
i) freqüência   e aproveitamento   em cursos oficiais ou reconhecidos 

deaperfeiçoamento; 
j) aprovação de teses apresentadas em congressos nacionais ou estaduais do 

Ministério Público; 
l) publicação de artigos, monografias ou livros relacionados às funções 

institucionais do Ministério Público; 
m) obtenção de prêmio, diploma, título, medalha e outras distinções de 

relevância, relacionados ao exercício das funções institucionais do Ministério Público; 
n) participação em lista tríplice para promoção por merecimento; (Redação 

dada pela Lei Complementar nº 123, de 27 de junho de 2019) 

o) outras informações pertinentes. 

§ 2º Das anotações a que se refere o parágrafo anterior, quando importarem 
em demérito, será dada, preliminarmente, ciência ao membro do Ministério Público 
interessado, que poderá apresentar justificativa no prazo de quinze dias. 

§ 3º Se a justificativa não for aceita pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, o 
interessado poderá recorrer ao Conselho Superior no prazo de dez dias, contados da ciência da 
decisão, e, somente se improvido o recurso, será lançada a anotação no respectivo prontuário. 

 

CAPÍTULO III 

Dos Órgãos de Administração do Ministério Público 

SEÇÃO I 

Das Procuradorias de Justiça 
 

Art. 38. As Procuradorias de Justiça são órgãos de Administração do Ministério 
Público, com cargos de Procurador de Justiça e serviços auxiliares necessários ao desempenho 
das atribuições que lhe forem cometidas por lei ou por ato normativo do Ministério Público. 

Art. 39. As Procuradorias de Justiça serão instituídas por ato normativo do 
Colégio de Procuradores de Justiça, mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, que 
deverá conter, pelo menos: 

I - a denominação das Procuradorias de Justiça, de acordo com as respectivas 
áreas de atuação; 

II - o número de cargos de Procurador de Justiça que as integrarão; 
III - as normas para sua organização e funcionamento, observado o disposto 

nesta Lei Complementar. 

Parágrafo único. Qualquer alteração na estrutura das Procuradorias de Justiça 
ou nas atribuições dos cargos de Procurador de Justiça que as integram, dependerá da 
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aprovação da maioria absoluta dos membros do Colégio de Procuradores e da iniciativa do 
Procurador-Geral de Justiça ou da maioria absoluta dos integrantes da Procuradoria de Justiça 
interessada, respeitada, quando for o caso, a garantia da inamovibilidade, salvo expressa 
concordância do interessado. 

Art. 40. É obrigatória a presença de Procurador de Justiça nas sessões de 
julgamento, pelo Tribunal de Justiça, dos processos da respectiva Procuradoria de Justiça, de 
acordo com a escala previamente fixada. 

Art. 41. O exercício de mandato no Órgão Especial do Colégio de Procuradores 
de Justiça, se houver, ou no Conselho Superior do Ministério Público, bem como o exercício 
de função de Coordenador ou de qualquer outra função de confiança junto à Administração 
Superior do Ministério Público, não desobriga o Procurador de Justiça das atribuições do cargo 
do qual for titular ou pelo qual estiver respondendo. 

Parágrafo único. Não se aplica o disposto neste artigo aos Subprocuradores- 
Gerais de Justiça, ao Chefe de Gabinete do Procurador-Geral de Justiça e aos Coordenadores 
dos Centros de Apoio Operacional. 

Art. 42. Os Procuradores de Justiça exercerão inspeção permanente sobre os 
serviços dos Promotores de Justiça nos autos em que oficiem, remetendo seus relatórios, com 
as observações e recomendações pertinentes, à Corregedoria-Geral do Ministério Público. 

Art. 43. Os integrantes de cada Procuradoria de Justiça escolherão, 
consensualmente, ou, não havendo consenso, mediante sorteio, dois Procuradores de Justiça para 
exercerem, durante o período de um ano, as funções de Coordenador e Vice-Coordenador, com 
a incumbência de responder pelos serviços administrativos da Procuradoria de Justiça. 

Art. 44. Os integrantes de cada Procuradoria de Justiça realizarão, sob a 
presidência de seu Coordenador, reuniões trimestrais, ou sempre que necessário, para tratar 
de assunto de seu peculiar interesse, especialmente para: 

I - fixar as orientações jurídicas para, sempre que possível, e ressalvado o 
princípio da independência funcional, uniformizar as manifestações processuais de seus 
membros, bem como para efeito de interposição de recursos aos Tribunais, dando ciência das 
diretrizes fixadas ao Procurador-Geral de Justiça; 

II - organizar a escala de férias individuais de seus integrantes a ser 
apresentada ao Procurador-Geral de Justiça para os fins previstos nesta lei complementar ou 
em ato normativo do Colégio de Procuradores de Justiça; 

III - propor ao Procurador-Geral de Justiça, em caso de férias, licença de 
Procurador de Justiça ou afastamento de suas funções junto à Procuradoria de Justiça por 
período superior a trinta dias, a convocação de Promotor de Justiça da mais elevada entrância 
ou categoria, para substituí-lo, inclusive ad referendum do Conselho Superior nos termos 
desta Lei Complementar; 

IV - aprovar os programas ou planos de atuação da respectiva Procuradoria 
de Justiça e outras propostas para inclusão nos instrumentos do planejamento estratégico 
e operacional do Ministério Público previstos nesta Lei Complementar, encaminhando-os 
ao Procurador-Geral de Justiça; 

V - estabelecer, mediante sorteio e observada a rotatividade, a escala da 
presença obrigatória dos Procuradores de Justiça nas sessões de julgamento, pelo Tribunal de 
Justiça, dos processos da respectiva Procuradoria de Justiça; 

VI - disciplinar a inspeção permanente dos Procuradores de Justiça sobre os 
serviços dos Promotores de Justiça; 

VII - dispor sobre o acompanhamento sistemático e permanente dos 
recursos interpostos pelo Ministério Público nos processos da respectiva Procuradoria de 
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Justiça. 

Parágrafo único. Das reuniões previstas neste artigo, serão lavradas atas cujas cópias 
serão remetidas ao Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor-Geral do Ministério Público. 

Art. 45. Em suas manifestações processuais, os Procuradores de Justiça 
observarão os prazos estabelecidos em lei. 

Parágrafo único. Os Procuradores de Justiça indicarão, ao fim de suas 
manifestações processuais, o motivo de força maior que, eventualmente, tenha gerado a 
inobservância dos prazos legais. 

Art. 46. Os serviços auxiliares das Procuradorias de Justiça, destinados a dar o 
suporte administrativo, técnico, jurídico e, se for o caso, investigativo, necessário ao seu 
funcionamento e ao desempenho das atribuições dos Procuradores de Justiça, serão 
instituídos por ato normativo do Colégio de Procuradores de Justiça, por proposta do 
Procurador-Geral de Justiça ou da maioria absoluta dos integrantes da respectiva 
Procuradoria de Justiça, observadas as leis que dispuserem sobre os órgãos e serviços 
auxiliares do Ministério Público. 

 

SEÇÃO II 

Das Promotorias de Justiça 
 

Art. 47. As Promotorias de Justiça são órgãos de Administração do Ministério 
Público, com pelo menos um cargo de Promotor de Justiça e serviços auxiliares necessários ao 
desempenho das atribuições que lhe forem cometidas por lei ou por ato normativo do 
Ministério Público. 

Art. 48. As Promotorias de Justiça serão instituídas por ato normativo do 
Colégio de Procuradores de Justiça, mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, que 
deverá conter, pelo menos: 

I - a denominação das Promotorias de Justiça, de acordo com as respectivas 
áreas de atuação; 

II - o número de cargos de Promotor de Justiça que as integrarão; 
III - as normas para sua organização e funcionamento, observado o disposto 

nesta Lei Complementar. 

Parágrafo único. Qualquer alteração na estrutura das Promotorias de Justiça ou 
nas atribuição dos cargos de Promotor de Justiça que as integram, dependerá da aprovação 
da maioria absoluta dos membros do Colégio de Procuradores de Justiça e da iniciativa do 
Procurador-Geral de Justiça, respeitada, quando for o caso, a garantia da inamovibilidade, 
salvo expressa concordância do interessado. 

Art. 49. As Promotorias de Justiça poderão ser judiciais ou extrajudiciais, 
especiais, gerais ou cumulativas, nos termos do ato normativo do Colégio de Procuradores de 
Justiça que as instituir. 

Art. 50. O Colégio de Procuradores de Justiça, por proposta do Procurador- 
Geral de Justiça, poderá instituir Coordenadorias de Promotorias de Justiça, de acordo com as 
respectivas áreas de atuação. 
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Parágrafo único. O ato normativo do Colégio de Procuradores de Justiça que 
instituir Coordenadoria de Promotoria de Justiça disporá sobre a escolha do Coordenador e 
definirá suas atribuições, vedada a instituição de Coordenadoria em Promotoria de Justiça 
com menos de três cargos de Promotor de Justiça. 

Art. 51. O exercício da função de Coordenador ou de qualquer outra função de 
confiança junto à Administração Superior do Ministério Público, não desobriga o Promotor de 
Justiça das atribuições do cargo do qual for titular ou pelo qual estiver respondendo. 

§ 1º Não se aplica o disposto neste artigo ao Chefe de Gabinete do Procurador- 
Geral de Justiça e aos Coordenadores dos Centros de Apoio Operacional. 

§ 1º Não se aplica o disposto neste artigo ao Chefe de Gabinete do Procurador- 
Geral de Justiça, aos Coordenadores dos Centros de Apoio Operacional e ao Diretor Geral do 
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF. (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 107, de 17 de agosto de 2016) 

§ 2º A exceção prevista no parágrafo anterior terá a duração de dois anos 
consecutivos, prorrogável uma única vez por igual período. 

 

CAPÍTULO IV 

Das funções e atribuições dos Órgãos de Execução 

SEÇÃO I 

Das funções institucionais gerais 
 

Art. 52. Aos órgãos de execução do Ministério Público, nos limites de suas 
atribuições, observados os atos normativos sobre a distribuição interna dos serviços, e além 
das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica Nacional do 
Ministério Público dos Estados, nesta Lei Complementar ou em qualquer outro diploma legal, 
incumbe: 

I - promover a defesa do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis; 

II - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; 
III - propor ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos 

estaduais e municipais, em face da Constituição Estadual; 
IV - argüir, incidenter tantum, em qualquer feito, a inconstitucionalidade de 

lei ou ato normativo, em face das Constituições Federal e Estadual; 
V - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 

relevância pública aos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual, promovendo 
as medidas necessárias a sua garantia; 

VI - promover o inquérito civil (IC) e a ação civil pública (ACP), na forma 
fixada em lei ou em ato normativo do Colégio de Procuradores de Justiça: 

a) para a proteção, a prevenção e a 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 indisponíveis ou homogêneos; 

b) para a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio 
público ou à moralidade administrativa do Estado ou de Município, de suas administrações 
indiretas ou fundacionais, ou de entidades privadas de que participem; 
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VII - manifestar-se nos processos em que sua presença seja obrigatória por 
lei, e, ainda, sempre que cabível a intervenção, para assegurar o exercício de suas funções 
institucionais, não importando a fase ou grau de jurisdição em que se encontrem os processos; 

VIII - exercer a fiscalização dos estabelecimentos prisionais e dos que 
abriguem idosos, menores, incapazes ou pessoas portadoras de deficiência; 

IX - exercer o controle externo da atividade policial civil ou militar do Estado, 
por meio de medidas administrativas e judiciais, podendo, para isso, entre outras atribuições 
que lhes forem conferidas por lei ou ato normativo: 

a) ingressar livremente em repartições policiais ou estabelecimentos 
prisionais e às suas dependências; 

b) ter acesso a quaisquer procedimentos ou documentos relativos à 
atividade da polícia judiciária; 

c) representar à autoridade competente para a adoção de providências a fim 
de sanar omissão, prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder de autoridade policial; 

d) requisitar à autoridade competente a realização de diligências 
investigatórias e a instauração de inquérito policial sobre omissão ou fato ilícito ocorridos no 
exercício da atividade policial; 

e) requisitar informações sobre a prisão de qualquer pessoa por parte da 
autoridade policial, inclusive sobre a indicação do lugar onde se encontra o preso e cópia dos 
documentos comprobatórios da legalidade da prisão; 

f) acompanhar inquéritos policiais civis ou militares, quando assim 
considerar conveniente à apuração de infrações penais; 

g) requisitar cópias de relatório elaborado por autoridade policial quanto à 
prevenção e repressão à criminalidade; 

h) requisitar cópia de relatório ou boletim de ocorrência lavrados pelas 
polícias civil ou militar; 

i) requisitar diligências à autoridade policial, para instruir procedimento 
administrativo instaurado pelo Ministério Público no exercício do controle externo referido 
neste artigo; 

j) requisitar à autoridade policial informações sobre inquérito policial não 
ultimado no prazo legal, bem como a imediata remessa do mesmo; 

l) oficiar em regime de plantão, observados os atos normativos do Ministério Público; 

X - deliberar sobre a participação do Ministério Público em organismos 
estatais de defesa do meio ambiente, neste compreendido o do trabalho, do consumidor, de 
política penal e penitenciária e outros afetos à sua área de atuação; 

XI - ingressar em juízo, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa ou 
entidade pública ou privada, para responsabilizar os gestores do dinheiro público condenados 
pelos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios; 

XII - interpor recursos ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de 
Justiça e ao Tribunal de Justiça do Estado. 

Art. 53. É vedado o exercício das funções do Ministério Público a pessoas a ele 
estranhas, sob pena de nulidade do ato praticado. 

Art. 54. No exercício de suas funções institucionais, respeitado o disposto no 
caput do artigo anterior, os órgãos de execução do Ministério Público poderão: 

I - instaurar inquérito civil (IC) ou procedimento administrativo preliminar 
(PAP), na forma estabelecida em lei ou em ato normativo do Colégio de Procuradores de 
Justiça, e, para instruí-los: 
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a) expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos e, em 
caso de não comparecimento injustificado, requisitar a condução coercitiva, inclusive por 
meio da polícia civil ou militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei; 

b) requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades 
federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da administração direta, 
indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados e dos Municípios; 

c) promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, 
órgãos e entidades a que se refere a alínea anterior; 

d) ter acesso a qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a 
serviço de relevância pública, resguardado o sigilo legal; 

II - requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir 
procedimento administrativo ou processo judicial em que oficie; 

III - requisitar à autoridade competente a instauração de sindicância ou 
procedimento administrativo cabível; 

IV - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial 
civil ou militar, observado o disposto no art. 129, inciso VIII, da Constituição Federal, podendo 
acompanhá-los e requerer produção de provas; 

V - praticar atos administrativos executórios, de caráter preparatório; 
VI - dar publicidade dos procedimentos administrativos que instaurar e das 

medidas que adotar, observadas as hipóteses legais do sigilo; 
VII - sugerir ao Poder competente a edição de normas e a alteração da 

legislação em vigor, bem como a adoção de medidas propostas, destinadas à prevenção e 
controle da criminalidade; 

VIII - manifestar-se em qualquer fase dos processos, por solicitação do juiz 
ou da parte, ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse em causa que 
justifique a intervenção. 

§ 1º As notificações e requisições previstas neste artigo, quando tiverem como 
destinatário o Governador do Estado, os membros do Poder Legislativo e os desembargadores 
do Tribunal de Justiça, serão encaminhadas através da Procuradoria-Geral de Justiça. 

§ 2º O membro do Ministério Público é responsável pelo uso indevido das 
informações e documentos que requisitar, inclusive nas hipóteses legais de sigilo. 

§ 3º A publicidade a que se refere o inciso VI deste artigo será feita 
exclusivamente mediante a publicação no Diário Oficial do Estado. 

§ 4º Serão cumpridas gratuitamente as requisições feitas pelo Ministério 
Público às autoridades, órgãos e entidades da Administração Pública direta, indireta ou 
fundacional ou concessionárias de Serviços Públicos de qualquer dos Poderes da União, do 
Estado e dos Municípios. 

§ 5º A falta ao trabalho, em virtude de atendimento à notificação ou requisição 
na forma do inciso I deste artigo, não autoriza o desconto de subsídio ou salário, 
considerando- se de efetivo exercício, para todos os efeitos, mediante comprovação escrita 
do órgão do Ministério Público. 

§ 6º Toda representação ou petição apresentada ao Ministério Público será 
previamente distribuída entre os membros da instituição que tenham atribuições para apreciá- 
la, observados os critérios fixados em ato normativo do Colégio de Procuradores de Justiça. 

Art. 55. Cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados 
nas Constituições Federal e Estadual, sempre que se cuidar de garantir-lhes o respeito: 
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I - pelos Poderes estadual e municipais; 
II - pelos órgãos da Administração Pública estadual ou municipal, direta, 

indireta ou fundacional; 
III - pelos concessionários e permissionários de serviço público estadual ou 

municipal;  

IV - por entidades que exerçam outra função delegada do Estado ou do 
Município ou executem serviço de relevância pública. 

Parágrafo único. No exercício das atribuições a que se refere este artigo, cabe 
ao Ministério Público, entre outras providências: 

I - receber notícias de irregularidades, petições ou reclamações de qualquer 
natureza, promover as apurações cabíveis que lhes sejam próprias e dar-lhes as soluções 
adequadas conforme a lei; 

II - zelar pela celeridade e racionalização dos procedimentos administrativos; 
III - dar andamento, no prazo de trinta dias, às notícias de irregularidades, 

petições e reclamações referidas no inciso I deste parágrafo; 

- promover audiências públicas e emitir relatórios, anual ou especiais, e recomendações dirigidas 
aos órgãos e entidades mencionadas nos incisos do caput deste artigo, requisitando ao 
destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito. 

 

SEÇÃO II 

Das atribuições do Procurador-Geral de Justiça 
 

Art. 56. Além de outras atribuições previstas nas Constituições Federal e 
Estadual, na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público dos Estados, nesta Lei Complementar 
e em outros diplomas legais, compete privativamente ao Procurador-Geral de Justiça, como 
órgão de execução: 

I - propor ao Tribunal de Justiça ação direta de inconstitucionalidade de leis 
ou atos normativos estaduais ou municipais, em face da Constituição Estadual; 

II - representar ao Tribunal de Justiça para fins de intervenção do Estado no 
Município, com o objetivo de assegurar a observância de princípios indicados da Constituição 
Estadual ou prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial; 

III - representar o Ministério Público nas sessões plenárias do Tribunal de 
Justiça ou de seu Órgão Especial, se houver; 

IV - ajuizar ação penal de competência originária do Tribunal de Justiça; 
V - oficiar nos demais processos de competência originária do Tribunal 

Pleno, do Órgão Especial e do Conselho da Magistratura; 
VI - determinar o arquivamento de representação, notícia de crime, peças 

de informação, conclusões de comissões parlamentares de inquéritos ou inquérito policial, 
nas hipóteses de suas atribuições legais; 

VII - exercer as atribuições do art. 129, II e III, da Constituição Federal, 
quando a autoridade reclamada for o Governador do Estado, o Presidente da Assembléia 
Legislativa ou o Presidente do Tribunal de Justiça, bem como quando contra estes, por ato 
praticado em razão de suas funções, deva ser ajuizada a competente ação; 

VIII - interpor e contra-arrazoar recurso nos feitos que oficiar; 
IX - delegar a membro do Ministério Público suas funções de órgão de 

execução. 
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SEÇÃO III 

Das atribuições do Conselho Superior do Ministério Público 
 

Art. 57. Ao Conselho Superior do Ministério Público, como órgão de execução, 
cabe rever o arquivamento de inquérito civil (IC) ou de procedimento administrativo 
preliminar (PAP), ou de peças de informação, na forma da lei e de seu regimento interno. 

Parágrafo único. Na hipótese de não confirmação do arquivamento referido no 
caput deste artigo, o Conselho Superior indicará ao Procurador-Geral de Justiça outro membro 
do Ministério Público a ser designado para tomar as providências cabíveis, respeitado o 
disposto nesta Lei Complementar. 

 

SEÇÃO IV 

Das atribuições dos Procuradores de Justiça 
 

Art. 58. Os Procuradores de Justiça, respeitada a competência privativa do 
Procurador-Geral de Justiça, e observados os atos normativos sobre a distribuição interna dos 
serviços, exercem as atribuições do Ministério Público perante os órgãos fracionários do 
Tribunal de Justiça do Estado, cabendo-lhes, especialmente: 

I - oficiar nos feitos de competência das Câmaras ou Turmas do Tribunal 
de Justiça;  

II - interpor e contra-arrazoar recurso, inclusive especial e extraordinário, 
nos feitos em que oficiar, após intimação pessoal de decisão ou acórdão. 

Art. 59. Sem prejuízo das atribuições previstas no artigo anterior, os 
Procuradores de Justiça poderão ser designados pelo Procurador-Geral de Justiça para 
coordenar e/ou supervisionar Grupo de Atuação Especial (GAE) criado por ato do Colégio de 
Procuradores de Justiça nos termos desta Lei Complementar. 

 

SEÇÃO V 

Das atribuições dos Promotores de Justiça 
 

Art. 60. Os Promotores de Justiça, observados os atos normativos sobre a 
distribuição interna dos serviços, exercem as atribuições do Ministério Público perante o juízo 
de primeira instância, competindo-lhes, além de outras atribuições que lhes forem conferidas 
nas Constituições, nesta Lei Complementar e em outros diplomas legais: 

I - impetrar habeas-corpus e mandado de segurança e requerer correição 
parcial, inclusive perante o Tribunal de Justiça; 

II - atender a qualquer do povo, tomando as providências cabíveis; 
III - oficiar perante a Justiça Eleitoral de primeira instância, com as 

atribuições previstas na Lei Orgânica do Ministério Público da União que forem pertinentes, 
além de outras estabelecidas na legislação eleitoral e partidária. 

 

CAPÍTULO V 

Dos Órgãos Auxiliares do Ministério Público 

SEÇÃO I 

Dos Subprocuradores-Gerais de Justiça 
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Art. 61. O Procurador-Geral de Justiça designará, dentre os integrantes do 
Colégio de Procuradores de Justiça, um Subprocurador-Geral de Justiça para área jurídico- 
institucional, e outro, para a área técnico-administrativa. 

Parágrafo único. Os Subprocuradores-Gerais de Justiça, além da substituição do 
Procurador-Geral de Justiça, exercerão as funções e atribuições que este lhes delegar, nos 
termos desta Lei Complementar. 

 

SEÇÃO II 

Dos Centros de Apoio Operacional 
 

Art. 62. Os Centros de Apoio Operacional (CAO) são órgãos auxiliares da 
atividade funcional do Ministério Público, instituídos, mediante proposta do Procurador-Geral 
de Justiça, por ato do Colégio de Procuradores de Justiça que definirá sua organização, 
atribuições e funcionamento, observado o seguinte: 

I - em cada Centro de Apoio Operacional (CAO) poderão ser criados núcleos 
para áreas específicas; 

II - cada Centro de Apoio Operacional (CAO) será dirigido por um 
coordenador, designado pelo Procurador-Geral de Justiça dentre os integrantes do Colégio de 
Procuradores de Justiça ou dentre os Promotores de Justiça da mais elevada entrância; 

III - são, dentre outras, atribuições do Centro de Apoio Operacional (CAO), 
na respectiva área de atuação: 

a) estimular a integração e o intercâmbio entre os órgãos de execução do 
Ministério Público que atuem na mesma área de atividade e que tenham atribuições comuns; 

b) remeter informações técnico-jurídicas, sem caráter vinculativo, aos órgãos 
de execução ligados às suas áreas de atividade; 

c) estabelecer intercâmbio permanente com entidades ou órgãos públicos ou 
privados que atuem em áreas afins, para obtenção de elementos técnicos especializados 
necessários ao desempenho das atribuições dos órgãos de execução ligados às suas áreas de 
atuação; 

d) remeter ao Procurador-Geral de Justiça relatório anual de suas atividades; 
e) exercer outras funções compatíveis com suas finalidades, definidas em ato 

do Colégio de Procuradores de Justiça. 

Parágrafo único. É vedado ao Centro de Apoio Operacional (CAO) o exercício de 
qualquer função ou atividade de órgão de execução, bem como a edição de atos normativos 
a estes dirigidos. 

SEÇÃO III 

Da Comissão de Concurso 

Art. 63. À Comissão de Concurso, órgão auxiliar de natureza transitória, 
incumbe realizar a seleção de candidatos ao ingresso na carreira do Ministério Público, na 
forma prevista na Constituição Federal. 

§ 1º A Comissão de Concurso é constituída por cinco membros efetivos, a saber: 

I - o Procurador-Geral de Justiça, que a preside; 

II - dois Procuradores de Justiça, indicados pelo Conselho Superior do 
Ministério Público, em escrutínio secreto; 

III - um Promotor de Justiça da mais elevada entrância, indicado pelo 
Conselho Superior do Ministério Público, em escrutínio secreto; 
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Seção do Pará. 

IV - um    representante  da    Ordem  dos   Advogados do Brasil, 

 
§ 2º Em suas faltas e impedimentos, os membros efetivos da Comissão de 

Concurso serão substituídos: 

I - o Procurador-Geral de Justiça, pelos seus substitutos, conforme o disposto 
nesta Lei Complementar; 

II - os referidos nos incisos II e III do parágrafo anterior, pelos respectivos 
suplentes também indicados pelo Conselho Superior do Ministério Público, observada a 
ordem da votação por escrutínio secreto; 

III - o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, pelo respectivo 
suplente, também indicado pela Seção do Pará. 

§ 3º Os membros da Comissão de Concurso indicados pelo Conselho Superior do 
Ministério Público e pela Ordem dos Advogados do Brasil, e seus respectivos suplentes, deverão, 
preferencialmente, ser detentores de título de especialista, mestre ou doutor em Direito. 

§ 4º Não poderão integrar a mesma Comissão de Concurso os que forem, entre 
si ou em relação a qualquer candidato inscrito no processo seletivo, parentes por adoção ou 
consangüíneos, na linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, ou por afinidade até o 
terceiro grau na linha reta ou até o segundo grau na linha colateral. 

§ 5º Após as indicações dos membros da Comissão de Concurso pelo Conselho 
Superior do Ministério Público, o Procurador-Geral de Justiça informará a sua composição à 
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, à qual serão informadas, na mesma ocasião, as 
matérias do programa do respectivo concurso, e solicitará a indicação, no prazo de quinze 
dias, do representante da Ordem. 

§ 6º As decisões da Comissão de Concurso serão tomadas por maioria absoluta 
de votos, cabendo ao presidente, além do voto unitário, também o voto de desempate. 

 

SEÇÃO IV 

Do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional 
 

Art. 64. O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) é o órgão 
auxiliar do Ministério Público destinado a realizar os cursos, seminários, congressos, 
simpósios, pesquisas, atividades, estudos e publicações, visando ao aprimoramento cultural, 
profissional e funcional dos membros e servidores da instituição, bem como a melhor 
execução de seus serviços e a otimização, disponibilização, utilização e operacionalidade dos 
recursos materiais, tecnológicos, humanos e financeiros do Ministério Público, para o melhor 
desempenho das funções institucionais. 

Parágrafo único. A organização, atribuições e funcionamento do Centro de 
Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) serão definidos em ato do Colégio de 
Procuradores de Justiça, por proposta do Procurador-Geral de Justiça. 

 

SEÇÃO V 

Dos órgãos e serviços de apoio técnico e administrativo 
 

Art. 65. Lei de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça disporá sobre a criação, 
estrutura, organização, atribuições e funcionamento dos órgãos e serviços auxiliares de apoio 
técnico e administrativo doMinistério Público, observadas, dentre outras, as seguintes normas: 
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I - os órgãos e serviços auxiliares de apoio técnico e administrativo contarão 
com quadro próprio de cargos criados por lei de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, de 
provimento efetivo ou em comissão; 

II - os ocupantes dos cargos a que se refere o inciso anterior são regidos pela 
Lei do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará; 

III - as remunerações dos servidores do quadro do Ministério Público serão 
fixadas e reajustadas por lei de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça; 

IV - os órgãos e serviços auxiliares atenderão exclusivamente às 
peculiaridades institucionais e às necessidades técnicas e administrativas dos órgãos de 
gestão e das atividades fins dos órgãos de execução do Ministério Público; 

V - os órgãos de apoio técnico e administrativo serão dirigidos e 
supervisionados pelo Subprocurador-Geral de Justiça da área técnico-administrativa; 

VI - os diretores de departamento e os chefes de divisão ou serviço serão 
designados pelo Procurador-Geral de Justiça, dentre os servidores efetivos do quadro 
permanente do Ministério Público. 

SEÇÃO VI 

Das Coordenadorias dos Órgãos de Administração 
 

Art. 66. As coordenadorias de Procuradorias de Justiça e de Promotorias de Justiça 
serão instituídas por ato normativo do Colégio de Procuradores de Justiça, que disporá sobre sua 
organização e funcionamento, bem como sobre as atribuições do coordenador, observados os 
preceitos desta lei complementar e os atos normativos internos do Ministério Público. 

 

SEÇÃO VII 

Dos Estagiários 
 

Art. 67. O Ministério Público oferecerá estágio a alunos dos últimos três anos 
ou semestres equivalentes do curso de bacharelado em Direito e outras áreas afins às funções 
institucionais do Ministério Público, de estabelecimentos oficiais ou reconhecidos. 

§ 1º O estágio a que se refere este artigo não poderá ser por tempo superior a 
três anos. 

§ 2º A seleção, a investidura, as vedações, as atribuições e a dispensa dos 
estagiários serão definidas no Regulamento do Estágio do Ministério Público estabelecido em ato 
normativo do Colégio de Procuradores de Justiça, por proposta do Procurador-Geral de Justiça. 

§ 3º O estágio, ainda que remunerado, não configura vínculo empregatício com 
o Ministério Público, sendo vedado estender aos estagiários os direitos e vantagens 
assegurados aos servidores públicos. 

 

CAPÍTULO VI 

Do planejamento estratégico e operacional do Ministério Público 
 

Art. 68. Toda atividade do Ministério Público obedecerá aos princípios do 
planejamento estratégico e operacional que possibilite a obtenção do melhor resultado social 
da execução de suas funções institucionais, o permanente aprimoramento da prestação dos 
seus serviços e a racionalidade da disposição e utilização dos seus recursos materiais, 
humanos, tecnológicos e financeiros. 
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Art. 69. São instrumentos do planejamento estratégico e operacional do 
Ministério Público: 

I - o Plano Geral de Atuação do Ministério Público (PGA-MP/PA); 

II - o Plano Plurianual do Ministério Público (PPA-MP/PA); 

III - outros instrumentos, previstos em lei ou em ato normativo. 

Art. 70. Os órgãos de administração e de execução do Ministério Público 
levarão obrigatoriamente em conta as diretrizes e os objetivos institucionais estabelecidos 
nos seus instrumentos de planejamento estratégico e operacional, destinados a viabilizar a 
interação das atividades e a consecução das metas prioritárias da instituição nas suas diversas 
áreas de atuação. 

Art. 71. O Plano Geral de Atuação (PGA) e o Plano Plurianual (PPA) do Ministério 
Público serão aprovados pelo Colégio de Procuradores de Justiça e elaborados com a 
participação efetiva dos representantes dos órgãos da Administração Superior, das 
Procuradorias de Justiça, das Promotorias de Justiça das três entrâncias, dos Centros de Apoio 
Operacional, do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional e dos servidores do 
Ministério Público. 

§ 1º Os planos referidos neste artigo levarão em conta: 

I - as diretrizes estabelecidas no Plano Plurianual do Estado do Pará (PPA-PA); 

II - os Programas ou Planos de Atuação (PA) das Procuradorias e 
dasPromotorias de Justiça, por estas elaborados; 

III - os Programas ou Projetos Especiais (PE) do Ministério Público. 

§ 2º Os Programas ou Planos de Atuação (PA) das Procuradorias de Justiça e 
das Promotorias de Justiça especificarão as providências judiciais e extrajudiciais necessárias 
ao desempenho das atribuições dos seus órgãos de execução, a forma da participação dos 
demais órgãos do Ministério Público neles envolvidos e os meios, recursos e controle para as 
suas execuções. 

§ 3º Os Programas e Projetos Especiais (PE), aprovados pelo Colégio de 
Procuradores de Justiça, mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, visarão atender 
situações especiais ou emergenciais relacionadas com as funções institucionais ou áreas de 
atuação do Ministério Público e dependerão de suas disponibilidades orçamentária e financeira. 

Art. 72. A elaboração e o controle da execução dos instrumentos de 
planejamento estratégico e operacional contarão com o suporte técnico da Assessoria de 
Planejamento do Ministério Público ou órgão correspondente. 

 

LIVRO II 

DA CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 73. Os cargos do Ministério Público são organizados em carreira e 
classificados em categorias e entrâncias. 

Art. 74. As classes ou categorias dos cargos do Ministério Público são os 
Procuradores de Justiça e os Promotores de Justiça, sendo a mais elevada a daqueles. 
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saber: 

Art. 75. Os cargos de Promotor de Justiça são classificados em entrâncias, a 

 
I - primeira entrância, que constitui a entrância inicial, correspondente às 

Promotorias de Justiça dos Municípios ou comarcas de menor ou médio porte populacional e 
demanda de serviços, conforme o quadro constante do Anexo III e IV desta Lei Complementar, 
e aos Promotores de Justiça Substitutos; 

II  - segunda  entrância, que  constitui a entrância intermediária, 
correspondente às Promotorias de Justiça dos Municípios ou comarcas de maior porte 

populacional e demanda de serviços, conforme o quadro do Anexo II desta Lei Complementar; 
III - terceira entrância, que constitui  a entrância mais elevada, 

correspondente às Promotorias de Justiça da comarca de Belém. 

§ 1º Os cargos de Procurador de Justiça e de Promotor de Justiça serão criados, 
transformados ou extintos somente mediante lei de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, 
e distribuídos ou redistribuídos por ato do Colégio de Procuradores de Justiça, por proposta 
do Procurador-Geral de Justiça, observadas as disposições desta Lei Complementar. 

§ 2º A classificação das Promotorias de Justiça em entrâncias, constantes dos 
anexos desta Lei Complementar, somente poderá ser alterada mediante lei de iniciativa do 
Procurador-Geral de Justiça, observadas o disposto nesta Lei Complementar. 

Art. 76. O ingresso na carreira do Ministério Público dar-se-á no cargo inicial de 
Promotor de Justiça de primeira entrância ou de Promotor de Justiça Substituto de primeira 
entrância, nos termos desta Lei Complementar. 

Art. 77. A progressão ou ascensão na carreira do Ministério Público dar-se-á por 
promoção dos Promotores de Justiça da primeira para a segunda entrância e desta para a 
terceira, bem como por acesso, mediante promoção, dos Promotores de Justiça da entrância 
mais elevada para a categoria dos Procuradores de Justiça, nos termos desta Lei 
Complementar. 

 

TÍTULO II 

DO CONCURSO DE INGRESSO NA CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 

Art. 78. O ingresso na carreira do Ministério Público dar-se-á por concurso 
público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do 
Pará, organizado e realizado pela Procuradoria-Geral de Justiça. 

§ 1º É obrigatória a abertura do concurso de ingresso sempre que o número de 
vagas alcançar um quinto dos cargos de Promotor de Justiça de primeira entrância, incluindo 
os de Promotor de Justiça Substituto de primeira entrância. 

§ 2º São requisitos para o ingresso na carreira do Ministério Público: 

I - ser brasileiro; 

II - ser bacharel em Direito, com, no mínimo, três anos de atividade jurídica; 

III - estar em pleno gozo dos direitos políticos; 

IV - estar quite com o serviço militar; 
V - ter aptidão física e psíquica, comprovada por laudo médico de órgão 

oficial, realizado por requisição do Ministério Público; 
VI - ter boa conduta social e idoneidade moral, atestadas por, pelo menos, 

dois membros vitalícios do Ministério Público ou do Poder Judiciário, sem prejuízo das 
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informações circunstanciadas colhidas pela Comissão de Concurso sobre a conduta pessoal, 
social, familiar e profissional do candidato; 

VII - não registrar antecedentes criminais, comprovando tal requisito por 
certidão negativa ou folha corrida expedida pelo Poder Judiciário dos Estados, da Justiça 
Federal, da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral do local ou dos locais em que o candidato tiver 
residido nos últimos cinco anos. 

Art. 79. O concurso a que se refere este título será realizado nos termos do 
regulamento aprovado pelo Colégio de Procuradores de Justiça, observando-se, dentre 
outras, as seguintes normas: 

I - reserva de, pelo menos, cinco por cento das vagas ofertadas no edital, 
para candidatos portadores de deficiência; 

II - comprovação dos requisitos previstos no artigo anterior por ocasião da 
inscrição e da posse, exceto quanto ao tempo da atividade jurídica, que deverá ser 
completado e comprovado até à data da posse; 

III - validade do concurso pelo prazo de dois anos contados da data da 
publicação da sua homologação no Diário Oficial do Estado, podendo esse prazo ser 
prorrogado por igual período; 

IV - a nomeação dos aprovados rigorosamente de acordo com a ordem de 
classificação no concurso; 

V - ao candidato aprovado será assegurado o direito de opção para lotação 
em qualquer dos cargos ofertados, de acordo com a ordem de classificação no concurso, em 
sessão pública e única, convocada, mediante edital, pelo Procurador-Geral de Justiça; 

VI - a opção de que trata o inciso anterior é irretratável e, se não exercida na 
ocasião e na forma do mesmo inciso, importa em perda do direito de opção, devendo, neste 
caso, a lotação ser feita ex officio pelo Procurador-Geral de Justiça, respeitados os direitos dos 
demais optantes; 

VII - após o provimento inicial, as vagas que ocorrerem na primeira entrância 
serão providas por concurso de remoção aberto a todos os Promotores de Justiça de primeira 
entrância e Promotores de Justiça Substitutos de primeira entrância, nos termos desta lei 
complementar, sem prejuízo da realização de novo concurso público de ingresso na carreira 
quando se fizer necessário; 

VIII - ampla divulgação das condições do concurso, e das suas alterações 
posteriores, mediante publicação de edital no Diário Oficial do Estado; 

IX - o concurso de ingresso na carreira do Ministério Público, ou qualquer 
de suas fases, poderá ser realizado ou executado, sob a supervisão da Comissão do Concurso, 
por estabelecimento público ou privado de notória experiência e idoneidade, mediante 
contrato ou convênio que assegure a absoluta transparência e lisura do certame, respeitadas, 
quando for o caso, as disposições legais em vigor. 

 

TÍTULO III 

DA POSSE E DO EXERCÍCIO 

Art. 80. A posse no cargo inicial da carreira e no cargo de Procurador de Justiça 
será dada pelo Colégio de Procuradores de Justiça, em sessão solene, na forma regimental, 
dentro dos trinta dias seguintes à nomeação ou promoção. 

Parágrafo único. O prazo previsto no caput deste artigo poderá ser prorrogado, 
a requerimento do interessado, por até trinta dias, caso em que a posse será dada pelo 
Procurador-Geral de Justiça, em seu gabinete, não se admitindo nova prorrogação. 
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Art. 81. Não será empossado no cargo inicial da carreira, o nomeado que, antes 
da posse, não apresentar cópia autêntica da declaração de bens constante da sua declaração 
anual para o imposto de renda. 

Parágrafo único. Se isentar de prestar declaração anual para o imposto de 
renda, o interessado apresentará declaração de bens por escrito ou, se for o caso, declaração 
escrita de que não possui bens. 

Art. 82. Os empossados deverão entrar em exercício do respectivo cargo no 
prazo máximo e improrrogável de trinta dias, a contar da data da posse, fazendo a devida 
comunicação ao Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor-Geral do Ministério Público. 

Parágrafo único. O empossado que, até cinco dias da data da posse, entrar no 
exercício do cargo, terá contado, para todos os fins de direito, seu tempo de efetivo exercício 
a partir da data da posse. 

 

TÍTULO IV 

DO VITALICIAMENTO OU CONFIRMAÇÃO NA CARREIRA 
 

Art. 83. No prazo previsto na Constituição Federal para o estágio probatório, o 
membro do Ministério Público terá suas atividades funcionais e sua conduta avaliadas pela 
Corregedoria-Geral do Ministério Público, para efeito de vitaliciamento ou confirmação na 
carreira. 

Parágrafo único. A avaliação a que se refere este artigo, levará em conta: 

I - os assentamentos funcionais do vitaliciando, de que tratam o inciso XIII e 
o § 1º do art. 37 desta Lei Complementar; 

II - os critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício das 
atribuições e frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de 
aperfeiçoamento, bem como a valoração objetiva desses e de outros critérios, conforme 
fixados, para a aferição do merecimento para promoção, por ato do Conselho Superior do 
Ministério Público, nos termos desta Lei Complementar; (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 123, de 27 de junho de 2019) 

III - outros elementos confiáveis de informação de que dispuser a 
Corregedoria-Geral do Ministério Público. 

Art. 84. O Corregedor-Geral do Ministério Público, dois meses, pelo menos, 
antes do término do estágio probatório, remeterá ao Conselho Superior do Ministério Público 
relatório circunstanciado e individualizado sobre a atividade funcional e a conduta do 
vitaliciando, propondo, motivadamente, o seu vitaliciamento ou o seu não vitaliciamento. 

Art. 85. O Conselho Superior do Ministério Público editará ato normativo, 
disciplinando o processo de vitaliciamento ou confirmação na carreira do membro do 
Ministério Público em estágio probatório, observado o seguinte: 

I - se a proposta do Corregedor-Geral do Ministério Público for contra o 
vitaliciamento, suspende-se, até definitivo julgamento, o exercício funcional do membro do 
Ministério Público em estágio probatório, sem prejuízo do seu subsídio; 

II - qualquer membro do Ministério Público poderá impugnar, em petição 
escrita, individualizada e fundamentada, dirigida ao presidente do Conselho Superior, a 
proposta de vitaliciamento apresentada pelo Corregedor-Geral, no prazo de dez dias úteis, 
contados da publicação do recebimento da proposta no Diário Oficial do Estado; 
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III - o membro do Ministério Público que tiver contra si proposta de não 
vitaliciamento ou que tiver sua proposta de vitaliciamento impugnada, terá assegurado o 
direito ao contraditório e à ampla defesa; 

IV - somente pelo voto de dois terços dos membros do Conselho Superior, 
em sessão pública e votação aberta, nominal e fundamentada, poderá ser negado o 
vitaliciamento ao membro do Ministério Público em estágio probatório; 

V - da decisão que negar o vitaliciamento, caberá recurso do interessado ao 
Colégio de Procuradores de Justiça, no prazo de dez dias úteis, contados da ciência inequívoca 
da decisão; 

VI - o término do prazo do estágio probatório, sem que o vitaliciando seja 
avaliado pela Corregedoria-Geral e/ou sem que o Conselho Superior ou o Colégio de Procuradores 
de Justiça decidam a respeito, nos termos desta lei, importa na concessão automática do 
vitaliciamento, sem prejuízo das sanções cabíveis pela omissão dos referidosórgãos. 

Art. 86. Deferido o vitaliciamento, o Conselho Superior expedirá o ato de 
confirmação do vitaliciando na carreira do Ministério Público, e, se negada a proposta de 
vitaliciamento, o Promotor de Justiça, após transitar em julgado a decisão, será exonerado por 
ato do Procurador-Geral de Justiça. 

 

TÍTULO V 

DAS FORMAS DE PROVIMENTO DERIVADO 

CAPÍTULO I 

Das disposições gerais 
 

Art. 87. São formas de provimento derivado dos cargos da carreira do 
Ministério Público: 

I - o concurso público de promoção; 

II - o concurso público de remoção; 

III - a reintegração; 
IV - a reversão; 
V - o aproveitamento. 

CAPÍTULO II 

Do concurso público de promoção 

SEÇÃO I 

Das disposições gerais 
 

Art. 88. A promoção é sempre voluntária e far-se-á, mediante concurso público, 
nos termos desta Lei Complementar, alternadamente, por antigüidade e merecimento, de 
uma entrância para a outra imediatamente superior, a requerimento do interessado. 

§ 1º Para cada vaga destinada ao preenchimento por promoção, expedir-se-á 
edital distinto, sucessivamente, com a indicação do cargo correspondente à vaga a ser 
preenchida e o critério da promoção, correndo, da data da sua publicação no Diário Oficial do 
Estado, o prazo de dez dias para o requerimento ou inscrição dos membros do Ministério 
Público interessados. 
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§ 2º Verificada a vaga para a promoção, o Conselho Superior do Ministério 
Público expedirá o edital a que se refere o parágrafo anterior no prazo máximo de sessenta 
dias, salvo se o cargo a ser provido por promoção ainda não tiver sido instalado, caso em que 
esse prazo começa a correr da data da instalação. 

§ 3º Ocorrendo situações especiais, em função do número de vagas existentes, 
o prazo previsto no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por mais trinta dias. 

§ 4º O Conselho Superior do Ministério Público publicará no Diário Oficial do 
Estado a relação dos candidatos inscritos no concurso público de promoção para cada vaga. 

§ 5º Qualquer interessado poderá impugnar o requerimento ou inscrição à 
promoção, em petição fundamentada dirigida ao Conselho Superior do Ministério Público, no 
prazo de três dias a contar da publicação de que trata o parágrafo anterior. 

§ 6º As impugnações serão decididas, como preliminar, caso a caso, pelo 
Conselho Superior do Ministério Público, na sessão em que julgar os requerimentos ou 
inscrições dos interessados. 

§ 7º As decisões a que se refere o parágrafo anterior são irrecorríveis na esfera 
administrativa. 

Art. 89. São pressupostos objetivos para a promoção, por antigüidade ou 
merecimento, que o membro do Ministério Público: 

I - não esteja respondendo a ação penal por crime sancionado com pena de 
reclusão, assim declarado pelo requerente no pedido de promoção, sob pena de 

indeferimento e sem prejuízo das sanções penais e disciplinares cabíveis em caso de falsidade; 
II - não esteja respondendo a processo administrativo disciplinar (PAD) 

por infração sujeita à perda do cargo; 

III - não tenha sofrido qualquer penalidade disciplinar nos doze meses 
anteriores ao pedido de promoção; 

IV - tenha retornado à carreira, se dela tiver se afastado, no mínimo seis 
meses antes do pedido de promoção; 

V - não ter dado causa, injustificadamente, a adiamento de audiência ou de 
ato processual, administrativo ou judicial, nos doze meses anteriores ao pedido de promoção; 

VI - estar com os serviços de seu cargo em dia; 
VII - não ter retido em seu poder, injustificadamente, autos de processo em 

que oficie, além do prazo legal, e não tê-los restituído ao cartório ou serventia sem a devida 
manifestação; 

VIII - não tenha sido promovido ou removido nos seis meses anteriores ao 
pedido de promoção. 

§ 1º O requerimento de promoção será obrigatoriamente instruído com prova 
cabal dos pressupostos objetivos referidos nos incisos V, VI e VII, deste artigo, sob pena de 
indeferimento. 

§ 2º O candidato à promoção só poderá desistir do pedido até setenta e duas 
horas antes da sessão do Conselho Superior do Ministério Público em que se der a votação, 
sob pena de ficar impedido de postular nova promoção pelo prazo de um ano. 

 

SEÇÃO II 

Da promoção por merecimento 
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Art. 90. Além da observância do disposto na seção anterior, a promoção por 
merecimento pressupõe, ainda, dois anos de efetivo exercício na respectiva entrância e, pelo 
menos, seis meses no efetivo exercício do cargo de Promotor de Justiça do qual o candidato 
for titular, respeitadas as exigências constitucionais ou legais quanto à posição do candidato 
na lista de antiguidade, salvo se não houver, com tais requisitos, quem aceite o lugar vago, ou 
quando o número limitado de inscritos, com os mencionados requisitos, inviabilizar a 
formação de lista tríplice. 

Art. 91. O merecimento será aferido de acordo com os critérios objetivos de 
produtividade e presteza no exercício das atribuições e pela freqüência e aproveitamento em 
cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento, de acordo com a valoração objetiva 
desses e outros critérios, conforme estabelecido em ato normativo do Conselho Superior do 
Ministério Público, e considerados, ainda, os registros constantes dos assentamentos 
funcionais do candidato. 

Art. 92. A lista tríplice para a promoção por merecimento será formada pelos 
três nomes mais votados pelo Conselho Superior, desde que obtida a maioria absoluta de seus 
membros, realizando-se, para alcançá-la, tantas votações quantas necessárias, examinando- 
se em primeiro lugar os nomes remanescentes da votação anterior. 

Parágrafo único. Ocorrendo empate na votação, aplicam-se, no que couber, 
os critérios de desempate previstos no inciso XXVIII do § 2º do art. 10 desta Lei Complementar, 
salvo se o Conselho Superior preferir delegar ao Procurador-Geral de Justiça o desempate. 
(Remissão alterada em face da Lei Complementar nº 107, de 17 de agosto de 2016) 

Art. 93. É obrigatória a promoção do Promotor de Justiça indicado por três 
vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento. 

§ 1º Consideram-se distintas as indicações feitas na mesma sessão do Conselho 
Superior do Ministério Público. 

§ 2º A superveniência de promoção ou remoção, seja qual for o critério, 
interrompe a consecutividade e a alternância a que alude o caput deste artigo. 

§ 3º A consecutividade e a alternância também se interrompem se o candidato 
der causa, direta ou indiretamente, a sua não-indicação. 

Art. 94. Não sendo caso de promoção obrigatória, a escolha recairá no membro 
do Ministério Público mais votado, observada a ordem dos escrutínios. 

Art. 95. O membro do Ministério Público promovido por merecimento entrará 
no exercício do novo cargo no prazo de quinze dias, contados da publicação do ato de 
promoção no Diário Oficial do Estado. 

 

SEÇÃO III 

Da promoção por antiguidade 
 

Art. 96. Além da observância do disposto na seção I deste capítulo, a promoção 
por antiguidade levará ainda em conta o Quadro Geral de Antiguidade (QGA) dos membros 
do Ministério Público até a data do encerramento do prazo para o requerimento da promoção. 

§ 1º Para a apuração da antiguidade, considerar-se-á o tempo de efetivo 
exercício na entrância, deduzidas as interrupções, exceto as autorizadas por lei e as 
decorrentes de afastamento cautelar em ação penal ou processo administrativo disciplinar 
(PAD) dos quais não tenha resultado condenação ou imposição de penalidade. 
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§ 2º Ocorrendo empate na classificação por antigüidade, aplicam-se, no que 
couber, os critérios de desempate previstos no inciso XXVIII do § 2º do art. 10 desta Lei 
Complementar, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte. (Remissão alterada em face da 
Lei Complementar nº 107, de 17 de agosto de 2016) 

§ 3º O desempate entre Promotores de Justiça de primeira entrância com o 
mesmo tempo de efetivo exercício far-se-á, em primeiro lugar, segundo a ordem de 
classificação obtida no respectivo concurso de ingresso na carreira, e, se persistir o empate, 
pelos critérios sucessivamente previstos nas alíneas “d” e “e” do inciso XXVIII do § 2º do art. 
10 desta Lei Complementar. (Remissão alterada em face da Lei Complementar nº 107, de 17 
de agosto de 2016) 

§ 4º A promoção por antiguidade somente poderá ser recusada pelo Conselho 
Superior do Ministério Público pelo voto de dois terços dos seus membros, nos termos desta 
Lei Complementar. 

§ 5º A recusa da promoção por antiguidade suspende exclusivamente o 
preenchimento da respectiva vaga, que só poderá ser provida mediante novo edital, 
observados a mesma modalidade e o mesmo critério de provimento, após o trânsito em 
julgado da decisão do Conselho Superior do Ministério Público. 

§ 6º Da decisão do Conselho Superior do Ministério Público que recusar a 
promoção por antiguidade caberá recurso do interessado ao Colégio de Procuradores de 
Justiça, no prazo de cinco dias úteis, contados da data da sessão. 

§ 7º Se o Colégio de Procuradores de Justiça der provimento ao recurso previsto 
no parágrafo anterior, o recorrente será imediatamente promovido por ato do Procurador- 
Geral de Justiça. 

§ 8º Não se dará promoção por antiguidade ao membro do Ministério Público 
que tiver sido removido por permuta nos últimos vinte e quatro meses. 

§ 9º Aplica-se ao candidato promovido por antiguidade o disposto no art. 95 
desta Lei Complementar. 

 

SEÇÃO IV 

Do concurso público de acesso ao cargo de Procurador de Justiça 
 

Art. 97. O acesso ao cargo de Procurador de Justiça far-se-á por promoção de 
Promotor de Justiça de terceira entrância, aplicando-se, no que couber, as normas constantes 
das seções anteriores deste capítulo, exceto quanto ao prazo para o requerimento da 
promoção, que será de cinco dias úteis, a contar da publicação do edital. 

 

CAPÍTULO III 

Do concurso público de remoção voluntária 
 

Art. 98. A remoção voluntária dar-se-á sempre de um para outro cargo de igual 
entrância ou categoria, aplicável, no que couber, o disposto no capítulo anterior. 

§ 1º Não se dará remoção voluntária a candidato que tiver sido promovido ou 
removido há menos de seis meses. 

§ 2º Não se dará remoção por antiguidade ao membro do Ministério Público 
que tiver sido removido por permuta nos últimos vinte e quatro meses. 
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§ 3º A primeira investidura no cargo inicial da carreira do Ministério Público, e 
a promoção pelo critério de merecimento, serão precedidas de concurso público de remoção 
voluntária para cada um dos cargos vagos. 

§ 4º Não haverá concurso público de remoção voluntária antes de promoção 
por antigüidade. (Parágrafo revogado pela Lei Complementar nº 060, de 16 de janeiro de 2007) 

§ 5º As vagas decorrentes de remoção voluntária não poderão ser objeto de 
novo concurso de remoção voluntária, devendo ser, desde logo, disponibilizadas para 
provimento por promoção, nos termos desta Lei Complementar. 

§ 6º A remoção voluntária dar-se-á unicamente pelo critério de antiguidade. 
(Parágrafo acrescentado pela Lei Complementar nº 123, de 27 de junho de 2019) 

 
CAPÍTULO IV 

Da remoção compulsória e da remoção por permuta 
 

Art. 99. Além da remoção voluntária, o Conselho Superior do Ministério Público 
poderá impor a remoção compulsória e deferir a remoção por permuta. 

 

SEÇÃO I 

Da remoção compulsória 
 

Art. 100. A remoção compulsória poderá ser determinada pelo voto de dois 
terços dos membros do Conselho Superior do Ministério Público, por representação do 
Procurador-Geral de Justiça ou do Corregedor-Geral do Ministério Público, fundamentada 
exclusivamente em motivo de imperiosa necessidade do serviço ou do interesse público, 
assegurados ao interessado o contraditório e a ampla defesa na forma regimental. 

Parágrafo único. A remoção compulsória não tem caráter disciplinar, mas o 
membro do Ministério Público removido compulsoriamente fica impedido, pelo prazo de dois 
anos, de postular remoção voluntária ou por permuta. 

 

SEÇÃO II 

Da remoção por permuta 
 

Art. 101. É permitida a remoção por permuta entre membros do Ministério 
Público da mesma entrância ou categoria, mediante pedido escrito, formulado por ambos os 
pretendentes, dirigido ao Conselho Superior do Ministério Público, observado o disposto nos 
parágrafos seguintes. 

§ 1º Não se dará remoção por permuta a quem tenha sido removido da mesma 
forma nos vinte e quatro meses anteriores ao pedido. 

§ 2º O Conselho Superior do Ministério Público poderá indeferir, 
fundamentadamente, por motivo de relevante interesse público ou institucional, e pelo voto 
de dois terços dos seus membros, o pedido de remoção por permuta. 

 

CAPÍTULO V 

Da remoção dos Procuradores de Justiça 
 

Art. 102. Aplica-se, no que couber, à remoção dos Procuradores de Justiça, o 
disposto nos capítulos anteriores deste título desta Lei Complementar. 
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CAPÍTULO VI 

Da reintegração, da reversão e do aproveitamento 
 

Art. 103. O reingresso do membro do Ministério Público à carreira dar-se-á 
por reintegração, reversão ou aproveitamento. 

Art. 104. A reintegração, que decorrerá de sentença transitada em julgado, é o 
retorno do membro do Ministério Público ao cargo que anteriormente ocupava, ou no cargo 
decorrente de sua transformação, com ressarcimento dos subsídios e vantagens deixados de 
perceber em razão do afastamento, inclusive a contagem do tempo de serviço, observadas as 
seguintes normas: 

I - se o cargo em que deva se dar a reintegração tiver sido extinto, o 
reintegrado será colocado em disponibilidade; 

II - achando-se provido o cargo no qual deva ser reintegrado o membro do 
Ministério Público, o seu ocupante será colocado em disponibilidade; 

III - o membro do Ministério Público reintegrado poderá ser submetido à 
inspeção médica, e, se considerado incapaz, será aposentado compulsoriamente, com as 
vantagens a que teria direito se efetivada a reintegração. 

Art. 105. A reversão é o retorno do membro do Ministério Público ao cargo em 
que anteriormente ocupava, ou no cargo decorrente de sua transformação, no caso de: 

I - aposentadoria por invalidez, quando, por laudo de junta médica oficial, 
forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria; 

II - aposentadoria voluntária por tempo de serviço deferida há menos de seis meses; 

III - cassação da promoção ou da remoção. 

§ 1º Aplicam-se à reversão o disposto nos incisos I e II do artigo anterior. 

§ 2º Não poderá reverter o aposentado que tiver alcançado a idade limite para 
a aposentadoria compulsória. 

Art. 106. O aproveitamento é o reingresso na carreira do membro do Ministério 
Público posto em disponibilidade, em cargo de natureza e padrão remuneratório 
correspondente ao que anteriormente ocupava. 

Parágrafo único. O aproveitamento é obrigatório: 

I - quando for restabelecido o cargo de cuja extinção decorreu a 
disponibilidade; 

II - quando ocorrer a primeira vaga de cargo de natureza e padrão 
remuneratório equivalente ao cargo de cuja extinção decorreu a disponibilidade, caso em que 
o aproveitamento prevalecerá sobre qualquer outra forma de provimento derivado. 

CAPÍTULO VII 

Da elevação da entrância e do direito de opção 
 

Art. 107. A elevação da entrância do cargo de Promotor de Justiça não importa 
em promoção do respectivo titular. 

§ 1º Quando promovido, o Promotor de Justiça titular de cargo cuja entrância 
tenha sido elevada poderá optar, no prazo de dez dias, contados da publicação do ato no 
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Diário Oficial do Estado, pela efetivação da sua promoção na comarca onde se encontre, se 
nela houver vaga, ouvido, previamente, o Conselho Superior do Ministério Público. 

§ 2º A opção poderá ser motivadamente indeferida pelo Conselho Superior do 
Ministério Público, se contrária aos interesses do serviço, cabendo recurso do interessado, ao 
Colégio de Procuradores de Justiça, no prazo de dez dias, contados da ciência da decisão. 

§ 3º Deferida a opção, o Procurador-Geral de Justiça expedirá novo ato de 
promoção e tornará sem efeito o anterior, contando-se da publicação da promoção revogada 
a antigüidade do optante na entrância, seguindo-se, se for o caso, novo concurso de 
promoçãopara o preenchimento do cargo vago em decorrência da opção aqui referida. 

 

TÍTULO VI 

DA DISPONIBILIDADE, DA EXONERAÇÃO E DA APOSENTADORIA 
 

Art. 108. No caso de extinção do cargo de Procurador de Justiça ou de 
Promotor de Justiça, seu ocupante será colocado em disponibilidade, sem prejuízo do subsídio 
mensal e da contagem do tempo de serviço, respeitado o disposto nesta Lei Complementar. 

Parágrafo único. O membro do Ministério Público em disponibilidade 
remunerada continuará a gozar das prerrogativas e a se sujeitar aos deveres e vedações 
impostos aos membros do Ministério Público em atividade, devendo ser aproveitado nos 
termos do disposto nesta Lei Complementar. 

Art. 109. A exoneração do membro do Ministério Público dar-se-á: 

I - a pedido do interessado; 

II - ex officio, no caso de não vitaliciamento ou não confirmação na carreira. 

Parágrafo único. A exoneração do membro do Ministério Público não o isenta 
da responsabilidade civil ou criminal por atos praticados no exercício do cargo ou função antes 
da exoneração. 

Art. 110. O membro do Ministério Público do Pará será aposentado, com 
proventos integrais ou proporcionais, nos termos do disposto nas Constituições Federal e 
Estadual e nas leis em vigor. 

 

 
TÍTULO VII 

DOS IMPEDIMENTOS, DA SUSPEIÇÃO E DAS SUBSTITUIÇÕES 
 

Art. 111. Aos membros do Ministério Público aplicam-se, no que couber, os 
motivos de impedimento e suspeição previstos na legislação processual civil e penal ou nesta 
Lei Complementar. 

Art. 112. As substituições no âmbito do Ministério Público, em razão de 
impedimento, suspeição, faltas, ausências, férias, licenças ou afastamentos, far-se-ão de 
acordo com o estipulado em ato normativo do Colégio de Procuradores de Justiça, por 
proposta do Procurador-Geral de Justiça, respeitado o disposto no Capítulo III do Título I do 
Livro III desta Lei Complementar. 

§ 1º Na falta de ato normativo ou se este for omisso, caberá ao Procurador- 
Geral de Justiça decidir sobre a substituição e designar o substituto. 
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§ 2º Os Promotores de Justiça Substitutos de primeira entrância poderão ser 
designados pelo Procurador-Geral de Justiça para substituir outros Promotores de Justiça de 
primeira entrância. 

Art. 113. O membro do Ministério Público poderá ser substituído por 
convocação, em caso de licença do titular de cargo da carreira ou de afastamento de suas 
funções junto à Procuradoria de Justiça ou Promotoria de Justiça de Justiça por período 
superior a dois meses. 

§ 1º A convocação a que alude este artigo far-se-á: 

I - de Promotor de Justiça de primeira entrância ou de Promotor de Justiça 
Substituto de primeira entrância para substituir Promotor de Justiça de segunda entrância; 

II - de Promotor de Justiça de segunda entrância para substituir Promotor de 
Justiça de terceira entrância; 

III - de Promotor de Justiça de terceira entrância para substituir Procurador 
deJustiça. 

§ 2º O ato de convocação especificará o cargo em que se dará a substituição, 
bem como o motivo desta, e, sendo possível, a sua duração. 

§ 3º Nas hipóteses dos incisos I e II do § 1º, a convocação far-se-á por ato de 
designação do Procurador-Geral de Justiça. 

§ 4º Na hipótese do inciso III do § 1º, a convocação far-se-á por ato do 
Procurador-Geral de Justiça, após a indicação do Conselho Superior do Ministério Público, nos 
termos desta Lei Complementar. 

§ 5º Em caso de manifesta urgência e para assegurar a continuidade dos 
serviços, o Procurador-Geral de Justiça poderá efetivar a convocação a que se refere o 
parágrafo anterior ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público. 

§ 6º O membro do Ministério Público, enquanto convocado, perceberá o 
subsídio do cargo em que se der a substituição. 

§ 7º Cessados os motivos da convocação, esta cessa automaticamente, 
devendo o convocado retornar imediatamente ao seu cargo de origem. 

 

TÍTULO VIII 

DOS DIREITOS, DAS GARANTIAS E DAS PRERROGATIVAS DOS MEMBROS DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

CAPÍTULO I 

Dos direitos dos membros do Ministério Público 

SEÇÃO I 

Do subsídio mensal dos membros do Ministério Público 
 

Art. 114. Os membros do Ministério Público são remunerados exclusivamente 
por subsídio mensal, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, 
adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, 
obedecido, em qualquer caso, o limite remuneratório fixado na Constituição Federal. 

§ 1º O subsídio mensal dos membros do Ministério Público será fixado e 
reajustado pela Assembléia Legislativa, mediante lei de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça. 
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§ 2º Na fixação e reajuste do subsídio mensal dos membros do Ministério 
Público será respeitado o disposto no art. 93, V, combinado com o art. 129, § 4º, da 
Constituição Federal, observando-se, quanto ao escalonamento, a diferença de dez por cento 
de uma para outra categoria ou entrância. 

§ 2º Na fixação e reajuste do subsídio mensal dos membros do Ministério 
Público será respeitado o disposto no art. 93, inciso V, combinado com o art. 129, § 4º, da 
Constituição Federal, não podendo a diferença entre uma e outra entrância ser superior a dez 
por cento ou inferior a cinco por cento, nem exceder a noventa e cinco por cento do subsídio 
mensal dos Ministros dos Tribunais Superiores, obedecidos, em qualquer caso, o disposto nos 
arts. 37, inciso XI, e 39, § 4º, da Constituição Federal, os limites da Lei de Responsabilidade 
Fiscal e a disponibilidade orçamentária e financeira do Ministério Público do Estado do Pará. 
(Redação dada pela Lei Complementar nº 083, de 22 de novembro de 2012) 

§ 3º O subsídio mensal de que trata este artigo absorve todas as parcelas e 
vantagens de caráter individual incorporadas à remuneração do membro do Ministério 
Público, observado o disposto na Constituição Federal, na Constituição Estadual, na Lei 
Orgânica Nacional do Ministério Público dos Estados, em outras leis estaduais e federais e em 
atos normativos do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

SEÇÃO II 

Das parcelas de caráter indenizatório 
 

Art. 115. Não são computadas no subsídio dos membros do Ministério Público, 
nem para efeito dos limites remuneratórios estabelecidos na Constituição Federal, as parcelas 
de caráter indenizatório previstas na lei a que se refere o § 11 do seu art. 37. 

Art. 116. Enquanto não for editada a lei a que se refere o artigo 115 desta Lei 
Complementar, considera-se de caráter indenizatório em consonância com o art. 4º da 
Emenda Constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005, quaisquer parcelas assim definidas pela 
legislação em vigor na data de publicação da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro 
de 2003, observado o disposto na Constituição Federal, na Constituição Estadual, na Lei 
Orgânica Nacional do Ministério Público dos Estados, em outras leis estaduais e federais e em 
atos normativos do Conselho Nacional do Ministério Público: 

I - a diária para viagem; 
II - a indenização de transporte; 
III - a ajuda de custo; 
IV - o salário-família; 
V - o décimo terceiro salário; 
VI - o adicional de férias, a que se refere o art. 7º, inciso XVII, combinado 

com o art. 39, § 3º, da Constituição Federal; 
VII - a indenização de férias não gozadas por necessidade de serviço; 
VIII - a indenização de remuneração, subsídio ou provento não recebido ou 

recebido a menor; 
IX - as restituições de contribuições previdenciárias e do imposto de renda; 
X - o abono de permanência, a que se referem o § 19 do art. 40 da 

Constituição Federal, e os arts. 2º, § 5º, e 3º, § 1º, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro 
de 2003; 

XI - a conversão da licença-prêmio em pecúnia, nos termos desta lei; 
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XII - o pagamento de hora-aula ministrada em curso de aperfeiçoamento 
cultural, profissional e funcional ou similares realizados ou patrocinados pelo Ministério 
Público, nos termos desta lei. 

XIII - indenização por plantões, por dia trabalhado em finais de semanas, 
feriados, pontos facultativos e recessos forenses que terá o valor fixado em ato do Procurador- 
Geral de Justiça. (Inciso acrescido pela Lei Complementar nº 088, de 20 de setembro de 2013) 

Art. 117. Ao membro do Ministério Público poderão ser concedidas diárias para 
viagem e passagem ou indenização de transporte, vedada a sua concessão para congresso, 
seminário ou evento similar de caráter estadual, nacional ou internacional, salvo se no 
interesse da instituição. 

§ 1º Não serão concedidas diárias para viagem, passagem ou indenização de 
transporte quando o deslocamento do membro do Ministério Público constituir exigência 
permanente do cargo. 

§ 2º O Ministério Público poderá disponibilizar transporte coletivo e 
hospedagem aos seus membros para a participação em curso ou evento similar de 
aperfeiçoamento cultural, profissional ou funcional realizado ou patrocinado pela instituição 
no território do Estado. 

§ 3º O valor da diária será fixado e atualizado por ato normativo do Colégio de 
Procuradores de Justiça e proposta do Procurador-Geral de Justiça, levando em consideração 
o local para o qual se fará o deslocamento e nunca excederá o valor da diária paga pelo 
Poder Judiciário. 

§ 4º O Colégio de Procuradores de Justiça estabelecerá em ato normativo, por 
proposta do Procurador-Geral de Justiça ou de um quarto de seus membros, mecanismos de 
controle interno da concessão e de prestação de contas da diária para viagem, passagem ou 
indenização de transporte concedidas. 

§ 5º Aplica-se aos servidores do Ministério Público, no que couber, o disposto 
no caput deste artigo e nos parágrafos anteriores. 

Art. 118. Ao membro do Ministério Público será concedida ajuda de custo: 

I - por ocasião da investidura no cargo inicial da carreira; 

II - em caso de remoção nas primeira e segunda entrâncias, quando importar 
em mudança de domicílio; 

III - em caso de promoção da primeira para a segunda entrância e da 
segunda para a terceira entrância, quando importar em mudança de domicílio. 

§ 1º A ajuda de custo a que se refere o inciso I deste artigo corresponde a vinte 
e cinco por cento do subsídio do cargo inicial da carreira e se destina às despesas de 
deslocamento e instalação no Município ou comarca-sede da Promotoria de Justiça, não 
podendo ser cumulada com diária para viagem, passagem ou indenização de transporte. 

§ 2º A ajuda de custo a que se refere o inciso II deste artigo destina-se 
exclusivamente ao reembolso de despesas devidamente comprovadas de mudança de 
domicílio em caso de remoção, até o limite de vinte e cinco por cento do subsídio mensal do 
Promotor de Justiça removido. 

§ 3º A ajuda de custo a que se refere o inciso III deste artigo destina-se 
exclusivamente ao reembolso de despesas devidamente comprovadas de mudança de 
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domicílio em caso de promoção, até o limite de vinte e cinco por cento do subsídio mensal do 
cargo para o qual se deu a promoção. 

§ 4º Não será concedida ajuda de custo em caso de remoção na terceira 
entrância ou na segunda instância, nem em caso de acesso, por promoção, ao cargo de 
Procurador de Justiça. 

Art. 119. Observar-se-á quanto ao salário-família o disposto na legislação 
federal específica. 

Art. 120. O décimo terceiro salário dos membros do Ministério Público 
corresponde ao subsídio ou proventos vigentes no mês de dezembro de cada ano. 

Art. 121. O adicional de férias do membro do Ministério Público, observado o 
disposto na Constituição Federal, será pago juntamente com o subsídio dos meses anteriores 
aos dos períodos de gozo. 

 

SEÇÃO III 

Da revisão da aposentadoria e da pensão por morte 

Art. 122. Os proventos da aposentadoria serão revistos na mesma proporção e 
na mesma data, sempre que se modificar o subsídio dos membros do Ministério Público em 
atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens 
posteriormente concedidos àqueles, inclusive quando decorrentes de transformação ou 
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. 

§ 1º Será devida a pensão por morte aos dependentes do membro do 
Ministério Público falecido na atividade ou na inatividade, de acordo com o disposto na 
Constituição Federal e nas leis da previdência social. 

§ 2º Os proventos dos membros aposentados e pensionistas do Ministério 
Público serão pagos na mesma ocasião em que o for o subsídio dos membros do Ministério 
Público em atividade. 

§ 3º Os proventos da aposentadoria, ressalvado o disposto no art. 230 desta lei 
complementar, e a pensão por morte, quando percebidos cumulativamente com a 
remuneração de outro cargo público, sujeitam-se ao limite remuneratório previsto na 
Constituição Federal. 

§ 4º A pensão a que se refere este artigo decorre da contribuição compulsória 
do segurado e não impede a percepção de quaisquer outros benefícios decorrentes de 
contribuição voluntária para qualquer sistema ou entidade de previdência, e, para os efeitos 
deste artigo, equipara-se ao cônjuge o companheiro, nos termos da lei. 

 

SEÇÃO IV 

Do auxílio-funeral 
 

Art. 123. Ao cônjuge ou companheiro sobrevivente e, em sua falta, aos 
herdeiros ou dependentes do membro do Ministério Público, ainda que aposentado ou em 
disponibilidade, será pago, por morte deste, o auxílio-funeral, em importância igual a um mês 
do subsídio ou proventos percebidos pelo falecido. 

 

SEÇÃO V 

Das férias dos membros do Ministério Público 
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Art. 124. Os membros do Ministério Público terão anualmente sessenta dias de 
férias individuais, respeitado o disposto nesta Lei Complementar ou em ato normativo do 
Colégio de Procuradores de Justiça. 

§ 1º As férias indeferidas ou não gozadas por imperiosa necessidade do serviço, 
assim reconhecido em ato motivado do Procurador-Geral de Justiça, serão indenizadas por 
ocasião da exoneração, aposentadoria ou morte do membro do Ministério Público, se antes 
não tiverem sido usufruídas. 

§ 2º Somente por imperiosa necessidade do serviço, assim reconhecido em ato 
motivado do Procurador-Geral de Justiça, poderá ser suspenso o gozo autorizado de férias 
individuais dos membros do Ministério Público. 

§ 3º Decorrido mais de cinco anos da interrupção do vínculo funcional 
(exoneração, aposentadoria ou morte), o valor será pago em até vinte e quatro parcelas. 
(Parágrafo acrescido pela Lei Complementar nº 088, de 20 de setembro de 2013) 

§ 4º Fica permitida a conversão em pecúnia das férias do exercício atual, já 
concedidas e não gozadas pelos membros do Ministério Público em atividade, limitada a um 
período por exercício, inclusive aquelas concedidas e não gozadas em exercícios anteriores à 
publicação desta Lei, cuja conversão fica limitada a dois períodos por ano, respeitada a 
disponibilidade orçamentário-financeira da Instituição, observada a ordem cronológica dos 
pedidos para fins de pagamento. (Parágrafo acrescido pela Lei Complementar nº 088, de 20 
de setembro de 2013) 

§ 5º O membro do Ministério Público em atividade que optar pela conversão 
em pecúnia das férias já concedidas deverá apresentar requerimento com antecedência 
mínima de trinta dias. (Parágrafo acrescido pela Lei Complementar nº 088, de 20 de setembro 
de 2013) 

 
Público. 

Art. 125. É vedada a concessão de férias coletivas aos membros do Ministério 

 
Art. 126. Ao entrar em gozo de férias e ao reassumir o exercício do  cargo ao 

seu término, o membro do Ministério Público fará as devidas comunicações ao Procurador- 
Geral de Justiça, ao Corregedor-Geral do Ministério Público e à Coordenadoria da respectiva 
Procuradoria ou Promotoria de Justiça. 

§ 1º Nas comunicações a que se refere este artigo, o membro do Ministério 
Público deverá informar se os serviços a seu cargo se encontram em dia e indicar endereço, 
telefone ou e- mail pelos quais, por razão de interesse institucional, possa ser contactado no curso 
das férias. 

§ 2º No caso de infração ao disposto no parágrafo anterior, bem como no de 
falsidade das declarações, o Procurador-Geral de Justiça poderá suspender as férias dos 
membros do Ministério Público, sem prejuízo das sanções disciplinares cabíveis. 

Art. 127. É facultado ao membro do Ministério Público oficiar nos feitos que 
tiver recebido antes do início do período de gozo de férias. 

 

SEÇÃO VI 

Das licenças dos membros do Ministério Público 
 

Art. 128. Conceder-se-á ao membro do Ministério Público: 

I - licença para tratamento de saúde; 
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II - licença por motivo de doença em pessoa da família; 

III - licenças-maternidade, paternidade e adoção; 

IV - licença para contrair casamento; 

V - licença por luto; 

VI - licença-prêmio; 
VII - licença para exercer cargo de presidente em entidade de representação 

de classe do Ministério Público em nível estadual ou nacional; 
VIII - licença para tratar de interesses particulares; 
IX - outras licenças previstas em lei. 

§ 1º As licenças mencionadas neste artigo serão concedidas por ato do 
Procurador-Geral de Justiça. 

§ 2º Ao entrar em gozo de licença e ao reassumir o exercício do cargo ao seu 
término, o membro do Ministério Público observará, no que couber, o disposto no art. 126 
desta Lei Complementar. 

§ 3º Conta-se da data do término da licença o prazo para o membro do 
Ministério Público entrar no exercício do novo cargo, quando promovido ou removido no 
decorrer da mesma. 

§ 4º A licença prevista no inciso VII observará: 

a) duração igual a do mandato, prorrogando-se em caso de reeleição; e 
b) garantia dos subsídios, vantagens e direito inerentes ao cargo. 

 

SUBSEÇÃO I 

Da licença para tratamento de saúde 
 

Art. 129. A licença para tratamento de saúde por prazo inferior a trinta dias será 
concedida ao membro do Ministério Público, mediante requerimento do interessado instruído 
com atestado médico. 

§ 1º O atestado médico deverá: 

I - especificar a doença de que o interessado é portador bem como o número 
do respectivo Código Internacional de Doenças (C.I.D.); 

II - especificar o período necessário para o tratamento; 
III - estar acompanhado, quando for o caso, dos respectivos exames. 

§ 2º O requerimento de que trata este artigo, quando não puder ser 
apresentado com antecedência, deverá ser protocolado até setenta e duas horas após o início 
do tratamento ou atendimento de urgência ou emergência. 

§ 3º O atestado médico a que se refere este artigo será visado pelo 
Departamento Médico e Odontológico do Ministério Público, quando não for por este 
expedido. 

Art. 130. A prorrogação da licença para tratamento de saúde ou a sua 
concessão por prazo superior a trinta dias dependerá de requerimento do interessado e de 
inspeção em órgão médico oficial, cujo laudo instruirá o pedido, aplicando-se, no que couber, 
o disposto no artigo anterior. 
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Art. 131. A licença para tratamento de saúde não poderá ser concedida ou 
prorrogada por tempo superior a dois anos, devendo, neste caso, ou mesmo antes de expirado 
esse prazo, ser convertida em aposentadoria por invalidez, se laudo de inspeção por junta 
médica oficial concluir pela incapacidade definitiva do licenciado para o trabalho. 

 

SUBSEÇÃO II 

Da licença por motivo de doença em pessoa da família 
 

Art. 132. Ao membro do Ministério Público que a requerer, observado, no que 
couber, o disposto nas subseções anteriores desta seção, será concedida licença por motivo 
de doença do cônjuge ou companheiro e dos parentes por adoção ou consangüíneos na linha 
reta até o segundo grau: 

I - por até trinta dias, com subsídio integral; 
II - por período superior a trinta e inferior a noventa dias, com redução de 

um terço do subsídio; 
III - por período superior a noventa dias e inferior a cento e oitenta dias, com 

redução de dois terços do subsídio; 
IV - sem subsídio, por tempo superior a seis meses e inferior a dois anos. 

 

SUBSEÇÃO III 

Das licenças-maternidade, paternidade e adoção 
 

Art. 133. À gestante integrante da carreira do Ministério Público será concedida 
licença de cento e vinte dias consecutivos, sem prejuízo do subsídio. 

§ 1º A licença à gestante terá início no primeiro dia do nono mês de gestação, 
salvo antecipação por prescrição médica. 

§ 2º No caso de nascimento prematuro, a licença à gestante terá início a partir 
do parto. 

§ 3º Em caso de aborto, atestado por medido oficial ou do Departamento 
Médico Odontológico do Ministério Público, a integrante da carreira do Ministério Público terá 
direito a trinta dias de licença para repouso, sem prejuízo do subsídio. 

Art. 134. Pelo nascimento de filho, ao integrante da carreira do Ministério 
Público que requerer, será concedida licença-paternidade por dez dias consecutivos, sem 
prejuízo do subsídio. 

Parágrafo único. A licença de que trata este artigo tem início na data do 
nascimento do filho, devendo o interessado apresentar a certidão do seu competente registro 
até o término da licença. 

Art. 135. À integrante do Ministério Público que adotar ou obtiver a guarda judicial 
de criança de até um ano de idade, será concedida licença de noventa dias, sem prejuízo do 
subsídio, mediante requerimento instruído com prova da adoção ou guarda. 

§ 1º A licença mencionada neste artigo tem início na data do efetivo 
recebimento da criança pela adotante ou guardiã. 

§ 2º Não será dada licença por adoção se, antes, já tiver sido concedida a licença 
em razão da guarda do mesmo adotando. 



177  

SUBSEÇÃO IV 

Da licença para contrair casamento 
 

Art. 136. Ao membro do Ministério Público que a requerer, será concedida 
licença, por até oito dias, sem prejuízo do subsídio, para contrair casamento, devendo o 
requerente apresentar prova do casamento até quinze dias após o enlace. 

 

SUBSEÇÃO V 

Da licença por luto 
 

Art. 137. Ao membro do Ministério Público que a requerer, será concedida 
licença, por até oito dias, sem prejuízo do subsídio, por morte do cônjuge ou companheiro, ou 
do parente por adoção ou consangüíneo na linha reta até o segundo grau, devendo o 
requerente apresentar a certidão de óbito até quinze dias após o falecimento. 

 

SUBSEÇÃO VI 

Da licença-prêmio 
 

Art. 138. Após cada triênio ininterrupto de efetivo exercício, o membro do 
Ministério Público fará jus à licença-prêmio de sessenta dias, sem prejuízo do subsídio. 

§ 1º A licença-prêmio poderá ser fracionada em dois períodos de trinta dias e 
deverá ser requerida e gozada após completado o período aquisitivo. 

§ 2º Não será admitida a conversão da licença-prêmio em pecúnia, exceto: 

I - no caso de interrupção do triênio aquisitivo, em razão de aposentadoria ou 
morte, desde que decorrido pelo menos um terço do referido período; 

II - quando indeferido o seu gozo por motivo de imperiosa necessidade do 
serviço, assim reconhecido em ato motivado do Procurador-Geral de Justiça. 

§ 2º As licenças-prêmios não usufruídas, em regra, serão indenizadas por ocasião da 
exoneração, aposentadoria ou morte do membro do Ministério Público. (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 088, de 20 de setembro de 2013) 

§ 3º Decorrido mais de cinco anos da interrupção do vínculo funcional 
(exoneração, aposentadoria ou morte), o valor será pago em até vinte e quatro parcelas. 
(Parágrafo acrescido pela Lei Complementar nº 088, de 20 de setembro de 2013) 

§ 4º Fica permitida a conversão em pecúnia das licenças-prêmios do exercício 
atual, já concedidas e não gozadas pelos membros do Ministério Público em atividade, 
limitada a trinta dias por ano, inclusive aquelas concedidas e não gozadas em exercícios 
anteriores à publicação desta Lei, cuja conversão fica limitada a trinta dias por ano, respeitada 
a disponibilidade orçamentário-financeira da Instituição, observada a  ordem  cronológica 
dos pedidos para fins de pagamento. (Parágrafo acrescido pela Lei Complementar nº 088, de 
20 de setembro de 2013) 

§ 5º O membro do Ministério Público em atividade que optar pela conversão 
em pecúnia das licenças-prêmios já concedidas deverá apresentar requerimento com 
antecedência mínima de trinta dias. (Parágrafo acrescido pela Lei Complementar nº 088, de 
20 de setembro de 2013) 

§ 6º Os trinta dias de licença-prêmio restantes, correspondentes ao período 
aquisitivo considerado, somente poderão ser usufruídos em ano diverso daquele em que o 
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beneficiário recebeu a indenização. (Parágrafo acrescido pela Lei Complementar nº 088, de 20 
de setembro de 2013) 

 

SUBSEÇÃO VII 

Da licença para tratar de interesses particulares 
 

Art. 139. Ao membro do Ministério que a requerer, será concedida licença para 
tratar de interesses particulares, sem direito ao subsídio, pelo prazo de dois anos 
consecutivos. 

§ 1º A licença mencionada no caput deste artigo poderá ser interrompida pelo 
beneficiário, mediante simples comunicação escrita ao Procurador-Geral de Justiça. 

§ 2º Não se concederá nova licença para tratamento de interesses particulares 
ao membro do Ministério Público antes de decorridos dois anos do término de licença 
concedida anteriormente sob o mesmo fundamento. 

 

SUBSEÇÃO VIII 

Das outras licenças previstas em lei 
 

Art. 140. Além das licenças previstas nesta seção, serão concedidas ao membro 
do Ministério Público outras licenças previstas em lei, observados os requisitos e condições 
nela estipulados. 

 

SEÇÃO VII 

Dos afastamentos dos membros do Ministério Público 
 

Art. 141. Ao membro do Ministério Público que o requerer, será deferido o 
afastamento da carreira para: 

I - exercer outro cargo, emprego ou função de nível equivalente ou maior ao 
do cargo da carreira do Ministério Público ocupado pelo requerente, na Administração Pública 
direta ou indireta da União, do Estado ou dos Municípios do Estado do Pará; 

II - freqüentar curso de especialização, mestrado ou doutorado, no País ou 
no exterior, pelo prazo máximo de dois anos; 

III - freqüentar cursos, seminários, simpósios e eventos similares de 
aperfeiçoamento cultural, profissional e funcional dos membros do Ministério Público. 

§ 1º O afastamento mencionado no inciso I deste artigo somente poderá ser 
deferido a membro do Ministério Público que, tendo ingressado na carreira do Ministério 
Público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, tiver optado ou vier a optar, 
no prazo de noventa dias a contar da publicação desta Lei Complementar, pelo regime 
anterior, na forma do art. 29, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição Federal. 

§ 2º O afastamento a que se refere o parágrafo anterior dependerá de 
aprovação do Conselho Superior do Ministério Público, nos termos desta Lei Complementar. 

§ 3º No caso do inciso I do caput deste artigo, o membro do Ministério Público 
poderá optar pelo recebimento do subsídio do cargo da carreira do Ministério Público do qual 
for titular, vedada a cumulação de remuneração. 
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§ 4º No caso do inciso II do caput deste artigo, o afastamento dar-se-á sem 
prejuízo do subsídio e dependerá de prévia aprovação do Conselho Superior do Ministério 
Público, que disporá, em ato normativo, sobre os critérios e mecanismos de controle da 
freqüência e aproveitamento do curso, podendo o afastamento ser cassado, pelo voto de dois 
terços dos membros desse colegiado, no caso de não comprovação da freqüência ou de 
insuficiente aproveitamento. 

§ 5º No caso do inciso II do caput deste artigo, se o curso estender-se por 
período superior a dois anos consecutivos, ao membro do Ministério Público afastado será 
assegurada a licença, sem direito ao subsídio, por até mais dois anos, a título de tratamento 
de interesses particulares. 

§ 6º Findo o prazo do inciso II do caput deste artigo ou o prazo da licença 
mencionada no parágrafo anterior, ou no caso de cassação do afastamento, o membro do 
Ministério Público deverá reassumir, em até quinze dias, o seu cargo de origem. 

§ 7º O membro do Ministério Público beneficiado com o afastamento previsto 
no inciso II deste artigo não poderá ser exonerado a pedido antes de decorrido o dobro do 
prazo do afastamento, contado do término do prazo deste, salvo se restituir o valor do 
subsídio que lhe foi pago durante o período em que permaneceu afastado. 

§ 8º No caso do inciso III do caput deste artigo, o afastamento dar-se-á sem 
prejuízo do subsídio e será autorizado por ato do Procurador-Geral de Justiça. 

§ 9º O membro do Ministério Público afastado da carreira nos termos desta Lei 
Complementar, não poderá concorrer à remoção por antiguidade e promoção por 
merecimento. (Redação dada pela Lei Complementar nº 123, de 27 de junho de 2019) 

 

SEÇÃO VIII 

Da contagem do tempo de serviço 
 

Art. 142. São considerados como de efetivo exercício, para todos os efeitos 
legais, exceto para vitaliciamento, os dias em que o membro do Ministério Público estiver 
afastado de suas funções em razão de: 

I - férias; 
II - licenças previstas nesta Lei Complementar; 
III - afastamentos previstos nesta Lei Complementar; 
IV - disponibilidade, nos termos desta Lei Complementar; 
V - afastamento em razão de processo penal ou procedimento disciplinar 

dos quais não tenha resultado condenação ou penalidade disciplinar; 
VI - designação do Procurador-Geral de Justiça para realização de atividade 

de relevância para a instituição. 

CAPÍTULO II 

Das garantias dos membros do Ministério Público 
 

Art. 143. Os membros do Ministério Público sujeitam-se a regime jurídico 
especial, gozam de independência no exercício de suas funções e têm as seguintes garantias: 

I - vitaliciedade, após o tempo de exercício fixado na Constituição Federal, 
não podendo perder o cargo senão por decisão judicial transitada em julgado; 

II - inamovibilidade, no cargo e nas funções, salvo por motivo de interesse 
público; 
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III - irredutibilidade de subsídio. 
 

CAPÍTULO III 

Das prerrogativas dos membros do Ministério Público 
 

Art. 144. Os membros do Ministério Público, ainda que afastados das funções 
ou em disponibilidade, nas infrações penais comuns e de responsabilidade, serão processados 
e julgados originariamente pelo Tribunal de Justiça do Estado, ressalvadas as exceções de 
ordem constitucional. 

Art. 145. Quando, no curso de investigação, houver indício de prática de 
infração penal por parte de membro do Ministério Público, as autoridades policiais, civis ou 
militares, remeterão imediatamente os respectivos autos ao Procurador-Geral de Justiça, a 
quem competirá dar prosseguimento à apuração do fato. 

Art. 146. Os membros do Ministério Público, na ativa ou aposentado, terão 
carteira funcional que valerá em todo o território nacional como cédula de identidade, e porte 
permanente de arma, observada a legislação em vigor. 

Art. 147. Constituem prerrogativas específicas do membro do Ministério Público, 
ainda que afastado das funções ou da carreira ou em disponibilidade nos termos desta Lei 
Complementar, além de outras previstas nas Constituições Federal e Estadual e em outras leis: 

I - ser ouvido, como testemunha ou ofendido, em qualquer processo ou 
inquérito, em dia, hora e local previamente ajustados com o juiz ou a autoridade competente; 

II - estar sujeito à intimação ou convocação para comparecimento, somente 
se expedida pela autoridade judiciária ou por órgão da Administração Superior do Ministério 
Público competentes, ressalvadas as hipóteses constitucionais; 

III - ser preso somente por ordem judicial escrita, salvo em flagrante de crime 
inafiançável, caso em que a autoridade, sob pena de responsabilidade, fará de imediato, a 

comunicação e a apresentação do membro do Ministério Público ao Procurador-Geral de Justiça; 
IV - ser custodiado ou recolhido à prisão domiciliar ou à sala especial de 

Estado Maior, por ordem e à disposição do Tribunal competente, quando sujeito à prisão 
antes do julgamento final e à dependência separada no estabelecimento em que houver de 
ser cumprida a pena; 

V - ter assegurado o direito de acesso, retificação e complementação dos 
dados e informações relativos a sua pessoa, existentes nos órgãos da instituição, na forma 
estabelecida em atos normativos do Ministério Público. 

Art. 148. São prerrogativas específicas dos membros do Ministério Público, no 
exercício de suas funções: 

I - receber o mesmo tratamento jurídico protocolar dispensado aos membros 
do Poder Judiciário perante os quais oficiem; 

II - não ser indiciado em inquérito policial, respeitado o disposto nos artigos 
145 e 146 desta Lei Complementar; 

III - ter vista dos autos após distribuição às Turmas ou Câmaras e intervir nas 
sessões de julgamento, para sustentação oral ou para esclarecer matéria de fato; 

IV - receber intimação pessoal em qualquer processo ou grau de jurisdição, 
através da entrega dos autos com vista; 

V - gozar de inviolabilidade pelas opiniões que externar ou pelo teor de suas 
manifestações processuais ou procedimentos, nos limites de sua independência funcional; 

VI - ingressar e transitar livremente: 
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a) nas salas de sessões de Tribunais, mesmo além dos limites que separam a 
parte reservada aos magistrados; 

b) nas dependências que lhe estiverem destinadas nos edifícios de Fóruns e 
Tribunais perante os quais servirem, nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, 
tabelionatos, ofícios da Justiça, inclusive dos registros públicos, nas delegacias de polícia e 
estabelecimentos de internação coletiva; 

c) em qualquer recinto público ou privado, ressalvada a garantia 
constitucional de inviolabilidade de domicílio; 

VII - examinar, em qualquer juízo ou Tribunal, autos de processos findos ou 
em andamento, ainda que conclusos a magistrado, podendo copiar peças e tomar 
apontamentos; 

VIII - examinar, em qualquer repartição policial, autos de flagrante ou 
inquérito, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade policial, podendo 
copiar peças e tomar apontamentos; 

IX - ter acesso ao indiciado preso, a qualquer momento, mesmo quando 
decretada a sua incomunicabilidade; 

X - usar as vestes talares e as insígnias privativas do Ministério Público; 
XI - tomar assento à direita e no mesmo plano dos Juizes de primeira 

instância ou do Presidente do Tribunal de Justiça ou de suas Câmaras ou Turmas; 

Art. 149. Os membros do Ministério Público aposentados não perdem as 
prerrogativas enumeradas no art. 147 desta Lei Complementar. 

Art. 150. O cônjuge ou companheiro do membro do Ministério Público, que for 
servidor público estadual, se o requerer, será transferido para a sede do Município ou comarca 
onde aquele servir, nos termos da Lei do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis 
do Estado do Pará. 

Art. 151. Não haverá entre os membros do Ministério Público e os advogados 
e membros da Magistratura qualquer vínculo de subordinação, devendo-se a todos 
tratamento respeitoso, harmônico e independente. 

Art. 152. Os Órgãos da Administração Superior do Ministério Público têm o 
tratamento de “Egrégio” e os membros do Ministério Público o de “Excelência”, assegurada a 
estes a mesma ordem de precedência reconhecida aos magistrados nas solenidades de que 
participarem. 

Art. 153. Nenhum membro do Ministério Público poderá ser afastado do 
desempenho de seu cargo e de suas funções ou procedimentos em que oficie ou deva oficiar, 
exceto nos casos previstos nesta Lei Complementar. 

 

LIVRO III 

DO REGIME DISCIPLINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

TÍTULO I 

DOS DEVERES, VEDAÇÕES E IMPEDIMENTOS 

CAPÍTULO I 

Dos deveres do membro do Ministério Público 
 

Art. 154. São deveres do membro do Ministério Público, dentre outros 
previstos em lei ou em ato normativo da instituição: 
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I - manter ilibada conduta pública e particular; 
II - zelar pelo prestígio da Justiça, por suas prerrogativas e pela dignidade 

de suas funções; 

III - respeitar a estrutura das Procuradorias de Justiça e das Promotorias de 
Justiça e as atribuições dos respectivos cargos de Procurador de Justiça e de Promotor de 
Justiça que as integram, previamente definidas em lei ou em ato normativo do Ministério 
Público, e observar, quando for o caso, a distribuição prévia dos feitos; 

IV - indicar os fundamentos fáticos e jurídicos de todas as suas 
manifestações em processos judiciais ou procedimentos administrativos, observando, no que 
couber, os mesmos requisitos formais dos atos dos magistrados; 

V - obedecer aos prazos processuais ou procedimentais, consignando, na 
própria manifestação processual ou procedimental, se tais prazos não puderam ser 
rigorosamente cumpridos por motivo de força maior devidamente especificado, justificável e 
comprovável; 

VI - assistir aos atos processuais ou procedimentais, em juízo ou 
extrajudicialmente, quando obrigatória ou conveniente a sua presença; 

VII - desempenhar, com zelo, presteza e probidade as suas funções institucionais; 

VIII - comparecer diariamente ao seu gabinete ou local de trabalho e nele 
permanecer durante o horário normal de expediente, salvo quando houver de comparecer à 
sessão do Tribunal de Justiça, à audiência judicial e realizar diligências ou atender 
compromissos externos relacionados ao exercício de suas funções; 

IX - facilitar a sua intimação pessoal, mediante a entrega dos autos com vista; 
X - residir, se titular, na sede da comarca da respectiva Procuradoria de Justiça 

ou Promotoria de Justiça, salvo quando expressamente autorizado pelo Procurador-Geral de 
Justiça; 

XI - atender ao público na sede da respectiva Procuradoria de Justiça ou 
Promotoria de Justiça, no horário normal de expediente, e atender aos interessados, nos casos 
urgentes, a qualquer momento; 

XII - declarar-se suspeito ou impedido, nos termos da lei, nos feitos em que 
oficiar, e comunicar, por escrito, ao Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor-Geral do 
Ministério Público, o motivo do impedimento ou da suspeição, inclusive quando fundados em 
razões de foro íntimo; 

XIII - adotar, nos limites de suas atribuições, as providências cabíveis em 
face da irregularidade de que tenha conhecimento ou que ocorra nos serviços a seu cargo; 

XIV - aplicar corretamente os recursos financeiros do Ministério Público que 
lhe forem repassados para despesas ou serviços dos órgãos de Administração ou de execução 
pelos quais responder, e efetuar a respectiva prestação de contas, nos prazos e forma 
fixados em lei ou em ato normativo do Ministério Público; 

XV - zelar pela boa conservação e utilização do patrimônio público ou de 
outros bens confiados a sua guarda, comunicando, de pronto, quando for o caso, à 
Procuradoria-Geral de Justiça, o eventual extravio e danos acidentais ou desgastes 
decorrentes do uso normal do bem; 

XVI - identificar-se em todas as suas manifestações funcionais, 
especificando seu nome completo, o cargo e a condição do seu exercício se titular ou em 
substituição; 

XVII - dispensar tratamento respeitoso e protocolar aos juízes e advogados; 
XVIII - tratar com deferência e respeito os membros e os órgãos do 

Ministério Público quando a eles se referir ou a eles se dirigir em qualquer oportunidade ou 
circunstância; 
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XIX - não se manifestar publicamente sobre a atividade funcional ou a 
conduta de membro do Ministério Público; 

XX - levar oficialmente ao conhecimento da Corregedoria-Geral do 
Ministério Público qualquer fato ou ato desabonador da atividade funcional ou da conduta de 
membro do Ministério Público, de que, por qualquer forma, tenha conhecimento; 

XXI - tratar com urbanidade as partes, as testemunhas e os servidores da 
Justiça e do Ministério Público; 

XXII - prestar as informações solicitadas pelos órgãos do Ministério Público; 
XXIII - atender, com presteza, à intimação, notificação ou convocação para 

comparecimento, expedidas pelos órgãos competentes da Administração Superior do 
Ministério Público, ressalvadas as hipóteses constitucionais; 

XXIV - acatar, no plano administrativo, as decisões dos órgãos da 
Administração Superior do Ministério Público, sem prejuízo de medidas judiciais em defesa de 
direito subjetivo próprio ou de terceiros, na forma da lei; 

XXV - observar as recomendações estabelecidas em lei ou em ato normativo 
do Ministério Público, referentes à organização, fiscalização, controle ou avaliação da 
atividade funcional ou prestação dos serviços em razão do exercício do cargo; 

XXVI - não se afastar do exercício do cargo, nos casos legalmente permitidos, 
sem devolver à repartição competente ou de origem, com as devidas manifestações, salvo em 
caso de força maior, todos os feitos que tenha recebido regularmente no exercício do cargo, e 
sem repassar ou deixar à disposição de seu substituto ou sucessor, relatório sucinto e objetivo 
sobre os serviços do cargo, especialmente quanto aos que estiverem pendentes deconclusão ou 
providências; 

XXVII - zelar pelo respeito ao sigilo legalmente imposto a documento ou 
assunto que conheça em razão do cargo ou função; 

XXVIII - atender, com presteza, à solicitação oficial ou carta precatória de 
outro membro do Ministério Público para praticar ou acompanhar atos judiciais ou 
administrativos e diligências que devam ser realizados na comarca em que exerça as suas 
atribuições; 

XXIX - participar, sem prejuízo de suas funções, em virtude de lei ou de 
designação do Procurador-Geral de Justiça, de conselhos estaduais ou municipais e demais 
organismos estatais afetos à área de atuação do Ministério Público; 

XXX - comparecer às reuniões dos órgãos da Administração Superior e dos 
órgãos de Administração do Ministério Público ou de conselhos estaduais ou municipais e demais 
organismos estatais que integrar na forma desta lei complementar, salvo quando afastado da 
carreira, em gozo de férias ou licença, ou por motivo de força maior devidamente justificado; 

XXXI - comunicar à Procuradoria-Geral de Justiça e à Corregedoria-Geral do 
Ministério Público, o seu afastamento das funções, ou o seu retorno às mesmas, em razão de 
férias ou licença regulamentares, ou qualquer outro motivo legal; 

XXXII - informar ao Corregedor-Geral do Ministério Público o 
estabelecimento de ensino em que exercer função de magistério, bem como as disciplinas e 
o respectivo horário das aulas que ministrar, demonstrando a compatibilidade de horário com 
o do exercício das funções ministeriais; 

XXXIII - observar outras regras de ética profissional fixadas em lei ou 
recomendadas por ato normativo do Ministério Público. 

 

CAPÍTULO II 

Das vedações impostas aos membros do Ministério Público 
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vedações: 

Art. 155.  Aos  membros   do   Ministério   Público   impõem-se   as seguintes 

 
I -   receber,   a   qualquer   título   e   sob   qualquer   pretexto,   honorários, 

porcentagens ou custas processuais; 
II - receber, a qualquer título ou sob qualquer pretexto, auxílios ou 

contribuições de pessoas físicas ou de entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções 
previstas em lei; 

III - exercer a advocacia; 
IV - exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de 

decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração; 
V - exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como 

cotista ou acionista; 
VI - exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, 

salvo uma de Magistério; 
VII - exercer atividade político-partidária. 

§ 1º O exercício da função de magistério por membro do Ministério Público 
dependerá de prévia autorização do Conselho Superior, conforme dispuser seu regimento 
interno, observadas, dentre outras, as seguintes normas: 

I - o exercício da função de magistério, público ou particular, por membro do 
Ministério Público, em qualquer hipótese, somente será permitido se houver compatibilidade de 
horário com o do exercício das funções ministeriais; 

II - o exercício da função de magistério, público ou particular, por membro 
do Ministério Público, limitar-se-á ao máximo de vinte horas semanais prestadas em sala de 
aula; 

III - o exercício de cargo ou função de direção ou de coordenação nas 
entidades de ensino não é considerado como exercício de magistério, sendo vendado aos 
membros do Ministério Público; 

IV - não se incluem nas vedações referida no inciso VI deste artigo: 
a) as funções exercidas em curso ou escola de aperfeiçoamento do próprio 

Ministério Público, nos termos desta Lei Complementar; 
b) as funções exercidas em curso ou escola mantidos por associação de classe ou 

fundações a ela vinculadas estatutariamente, desde que essas atividades não sejam remuneradas. 

§ 2º Não constituem acumulação proibida, para os efeitos do inciso VI deste 
artigo, as atividades exercidas: 

I - nos conselhos estaduais e municipais ou organismos estatais afetos à área 
de atuação do Ministério Público; 

II - em entidade de representação de classe; 
III - no desempenho de mandato eletivo ou função de confiança na 

Administração Superior ou junto aos órgãos de Administração ou auxiliares do Ministério Público. 
 

CAPÍTULO III 

Dos impedimentos e da suspeição dos membros do Ministério Púbico 
 

Art. 156. O membro do Ministério Público dar-se-á por impedido ou suspeito 
nos casos previstos na legislação processual comum, civil e penal, e, se não o fizer 
espontaneamente, qualquer interessado poderá argüir a sua suspeição ou o seu impedimento 
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no respectivo processo judicial, ou, em se tratando de procedimento extrajudicial ou 
administrativo, perante o Conselho Superior do Ministério Público. 

Art. 157. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o membro do Ministério 
Público é impedido de exercer as suas atribuições legais no mesmo processo ou 
procedimento, judicial ou administrativo, quando: 

I - tiver oficiado como representante do Ministério Público no primeiro 
grau, quer judicial, quer administrativamente; 

II - oficiar ou tiver oficiado outro membro do Ministério Público que for seu 
cônjuge ou parente, por adoção ou consangüinidade, até o terceiro grau, inclusive, ou por 
afinidade, na linha reta até o terceiro grau e na linha colateral até o segundo grau, inclusive; 

III - oficiar ou tiver oficiado juiz ou escrivão que for seu cônjuge ou parente, 
por adoção ou consangüinidade, até o terceiro grau, inclusive, ou por afinidade, na linha reta 
até o terceiro grau e na linha colateral até o segundo grau, inclusive. 

Art. 158. Também são impedidos de exercer mandatos coincidentes o 
Procurador-Geral de Justiça, o Corregedor-Geral do Ministério Público e os integrantes do 
Conselho Superior do Ministério Público que forem, entre si, cônjuge ou parente, por adoção 
ou consangüinidade, até o terceiro grau, inclusive, ou por afinidade, na linha reta até o terceiro 
grau e na linha colateral até o segundo grau, inclusive. 

Art. 159. Nas hipóteses dos incisos I e II do art. 157, o feito será 
obrigatoriamente redistribuído. 

Parágrafo único. A incompatibilidade, resultante dos impedimentos previstos 
no inciso III do mesmo artigo, resolve-se em favor do agente público vitalício; se dois ou mais 
forem vitalícios, em favor do primeiro nomeado, e, se a nomeação for da mesma data, em 
favor do mais idoso. 

Art. 160. A incompatibilidade, resultante dos  impedimentos  previstos  no  
art. 158, resolve-se: 

I - em favor do Procurador-Geral de Justiça, em relação aos membros do 
Conselho Superior e ao Corregedor-Geral do Ministério Público; 

II - em favor do membro do Conselho Superior do Ministério Público, em 
relação ao Corregedor-Geral; 

III - entre os membros do Conselho Superior, em favor, sucessivamente, do 
mais antigo na carreira, do mais antigo no Colégio de Procuradores de Justiça, do que tiver 
maior tempo de serviço público ou do que for mais idoso. 

Art. 161. Para os efeitos do disposto nesta seção, equipara-se ao cônjuge o 
companheiro, assim compreendido a pessoa com quem o membro do Ministério Público 
mantiver união estável como entidade familiar. 

 

CAPÍTULO IV 

Da fiscalização da atividade funcional e da conduta do membro do Ministério Público 
 

Art. 162. A atividade funcional e a conduta do membro do Ministério Público 
estão sujeitas à inspeção permanente procedida pelos Procuradores de Justiça e à inspeção e 
correição procedidas pela Corregedoria-Geral do Ministério Público. 

Art. 163. A inspeção permanente é exercida pelos Procuradores de Justiça, em 
relação à atuação do membro do Ministério Público de primeiro grau, nos feitos judiciais ou 
administrativos sob seu exame na segunda instância. 
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§ 1º Incumbe ao Procurador de Justiça, no exercício da inspeção permanente de que 
trata este artigo, comunicar, por ofício, ao Corregedor-Geral do Ministério Público, sobre o que observar de 
irregular ou digno de elogio na atuação do membro do Ministério Público de primeiro grau. 

§ 2º As observações do Procurador de Justiça, no exercício da inspeção permanente, 
será anotado na ficha funcional do respectivo Promotor de Justiça, respeitado o disposto nesta Lei 
Complementar. 

 
Ministério Público. 

Art.  164.  As   inspeções   e  correições   são  determinadas   pelo  Corregedor-Geral  do 

 
§   1°   As   inspeções   e   correições   ordinárias   são   determinadas   de   ofício,   e, as 

extraordinárias, de ofício ou por provocação dos demais órgãos da Administração Superior ou de qualquer 
interessado. 

§ 2º A inspeção dos serviços afetos aos Procuradores de Justiça é realizada 
pessoalmente pelo Corregedor-Geral do Ministério Público. 

§ 3º As inspeções e correições dos serviços afetos aos Promotores de Justiça são 
pessoalmente realizadas pelo Corregedor-Geral do Ministério Público ou por um dos Assessores da 
Corregedoria-Geral, por delegação expressa daquele. 

§ 4º O Corregedor-Geral do Ministério Público encaminhará cópia do relatório da 
inspeção ou correição ao Procurador-Geral de Justiça, ao Colégio de Procuradores de Justiça e ao 
Conselho Superior do Ministério Público, no prazo de dez dias úteis após encerrada a inspeção ou a 
correição. 

Art. 165. Qualquer interessado poderá levar ao conhecimento do Corregedor-Geral do 
Ministério Público ato ou fato desabonador da atividade funcional ou da conduta de membro do Ministério 
Público. 

§ 1º O Corregedor-Geral arquivará sumariamente a representação, reclamação, pedido 
de providência, notícia ou comunicação referente à atividade funcional ou à conduta de membro do 
Ministério Público se o fato narrado não configurar infração disciplinar ou ilícito penal, devendo dar ciência 
da decisão ao autor da representação, reclamação, pedido de providência, notícia ou comunicação, que, 
inconformado, poderá apresentar recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça no prazo de 10 (dez) dias 
contados da intimação. (Acrescido pela Lei Complementar Estadual nº 127, de 13 de janeiro de 2020) 

§ 2º O Corregedor-Geral do Ministério Público poderá colher informações preliminares, 
imprescindíveis, para deliberar sobre o arquivamento sumário. (Acrescido pela Lei Complementar Estadual 
nº 127, de 13 de janeiro de 2020) 

TÍTULO II 

DAS INFRAÇÕES DISCIPLINARES 

Art. 166. Independentemente da responsabilidade civil e penal, o membro do Ministério 
Público responde por infração disciplinar quando: 

I - violar quaisquer dos deveres impostos ao membro do Ministério Público nas 
Constituições Federal e Estadual, nesta Lei Complementar, em outro diploma legal, ou em ato normativo do 
Ministério Público; 

II - violar quaisquer das vedações impostas ao membro do Ministério Público nas 
Constituições Federal e Estadual, nesta Lei Complementar ou em outro diploma legal; 

III - violar qualquer regra de ética profissional fixada em lei ou em ato normativo do 
Ministério Público;  

IV - abandonar o cargo por prazo superior a trinta dias corridos; 

V - praticar lesão aos cofres públicos ou dilapidar o patrimônio público ou outros bens 
confiados à sua guarda; 

VI - praticar qualquer outro ato de improbidade administrativa, assim definido em lei; 

VII - sofrer condenação criminal transitada em julgado por crime contra a Administração 
e a fé pública, ou qualquer outro crime incompatível com o exercício do cargo; 

VIII - fazer declaração falsa quanto aos requisitos ou pressupostos para a promoção ou 
remoção;  
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IX - praticar qualquer outra conduta incompatível com o exercício ou a 
dignidade do cargo. 

TÍTULO III 

DAS PENALIDADES DISCIPLINARES 
 

Art. 167. Por infração disciplinar, o membro do Ministério Público fica sujeito 
às seguintes penalidades: 

I - advertência; 
II - censura; 
III - suspensão, de trinta a noventa dias; 
IV  - cassação da promoção ou remoção; 
V - demissão; 
VI - perda do cargo; 
VII - cassação da aposentadoria. 

Art. 168. Na aplicação de qualquer penalidade disciplinar será observado o 
devido processo legal disciplinar. 

Art. 169. Na aplicação das penalidades disciplinares, inclusive para o efeito de 
reconhecimento de atenuante ou agravante, serão levados em conta: 

I - a natureza da infração, sua gravidade e conseqüências; 

II - os antecedentes do agente; 

III - a correção espontânea e eficaz, pelo agente, do ato infracional; 
IV - a reparação espontânea, pelo agente, do dano decorrente da infração. 

Art. 170. A pena de advertência é aplicada, por escrito, pela prática de infração 
disciplinar de menor gravidade e conseqüência, se o agente for primário. 

Art. 171. A pena de censura é aplicada, por escrito, quando o agente já tiver 
sido apenado com advertência nos últimos dois anos ou se a gravidade ou conseqüência da 
infração justificar, desde logo, a censura ou outra penalidade mais grave. 

Art. 172. A pena de suspensão é aplicada quando o agente já tiver sido punido 
com censura nos últimos dois anos ou se a gravidade ou conseqüência da infração justificar, 
desde logo, a suspensão ou outra penalidade mais grave. 

Parágrafo único. A aplicação da pena de suspensão importa na perda da 
remuneração durante o cumprimento da penalidade e demais direitos decorrentes do tempo 
de serviço. 

Art. 173. A pena de demissão é aplicada ao membro do Ministério Público não 
vitalício, pela prática de qualquer das infrações disciplinares previstas nos incisos II, IV, V, VI e 
VII do art. 166 desta Lei Complementar. 

Art. 174. A pena de cassação da promoção ou remoção é aplicada no caso de 
falsa declaração sobre os requisitos ou pressupostos exigidos para a movimentação na 
carreira. 

Art. 175. A pena de perda do cargo é aplicada ao membro vitalício do Ministério 
Público e dependerá de decisão judicial transitada em julgado, proferida em ação civil 
intentada com essa finalidade, nos casos de: 
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Público; 

I - violação de quaisquer das vedações impostas ao membro do Ministério 

 
II - lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio público ou de outros 

bens confiados à guarda do agente, ou prática de ato de improbidade administrativa, em razão 
do exercício do cargo; 

III - abandono do cargo; 
IV - condenação criminal transitada em julgado. 

Parágrafo único. A obtenção da vitaliciedade pelo membro do Ministério 
Público não obsta a aplicação da pena de perda do cargo por infração disciplinar prevista neste 
artigo, ocorrida durante o estágio probatório. 

Art. 176. A pena de cassação da aposentadoria é aplicada ao membro inativo 
do Ministério Público pela prática, quando em atividade, de qualquer infração disciplinar 
apenada com a perda do cargo, e dependerá de decisão judicial transitada em julgado, 
proferida em ação civil intentada com essa finalidade. 

Art. 177. As penas disciplinares de advertência, censura, suspensão, cassação da 
promoção ou remoção e demissão serão aplicadas pelo Procurador-Geral de Justiça, por proposta 
do Corregedor-Geral do Ministério Público, observado o disposto nesta Lei Complementar. 

Art. 178. A ação civil para a decretação da perda do cargo ou da cassação da 
aposentadoria será proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, perante o Tribunal de Justiça, 
após autorização do Colégio de Procuradores de Justiça, nos termos desta Lei Complementar. 

§ 1º A ação civil para a decretação da perda do cargo ou da cassação da 
aposentadoria pela prática de crime somente será proposta após o trânsito em julgado da 
sentença criminal condenatória. 

§ 2º Nos demais casos, a ação civil de que trata este artigo será precedida do 
devido processo legal disciplinar. 

 

TÍTULO IV 

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DISCIPLINAR 
 

Art. 179. Extingue-se a punibilidade da infração disciplinar imputada a membro 
do Ministério Público: 

I - pela morte do agente; 
II - pela retroatividade de lei que não mais considera o ato ou o fato como 

infração disciplinar; 
III - pela prescrição. 

Art. 180. A extinção da punibilidade de infração disciplinar que for 
pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outra infração disciplinar, 
não se estende a esta. 

§ 1° Nas infrações disciplinares conexas, a extinção da punibilidade de uma 
delas não impede, quanto às outras, a agravação da pena resultante da conexão. 

§ 2° Havendo concurso de infrações disciplinares, a extinção da punibilidade 
incidirá sobre a pena de cada uma delas, isoladamente. 

Art. 181. A prescrição da punibilidade da infração disciplinar ocorre: 
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I - em dois anos, se a infração não for sujeita às penas de perda do cargo ou de 
cassação da aposentadoria; 

II - em cinco anos, se a infração for sujeita às penas de perda do cargo ou de 
cassação da aposentadoria. 

Art. 182. A prescrição começa a correr: (NR - Redação dada pela Lei 
Complementar Estadual nº 127, de 13 de janeiro de 2020) 

I - do dia em que a falta for cometida; ou (NR - Redação dada pela Lei 
Complementar Estadual nº 127, de 13 de janeiro de 2020) 

II - do dia em que tenha cessado a continuação ou permanência, nas faltas 
continuadas ou permanentes. (NR - Redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 127, de 13 
de janeiro de 2020) 

III - REVOGADO (Art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 127, de 13 de janeiro 
de 2020) 

 
interrompe-se: 

Art.   183.  O   curso   da  prescrição   da   punibilidade   de   infração   disciplinar 

I - na data em que der entrada no protocolo-geral do Ministério Público a 

representação, reclamação, pedido de providência ou qualquer notícia ou comunicação escrita 
referente à atividade funcional ou à conduta do membros do Ministério Público. (NR - Redação 
dada pela Lei Complementar Estadual nº 127, de 13 de janeiro de 2020) 

II - na data da decisão condenatória proferida pelo Procurador-Geral de Justiça 
que julgar o processo administrativo disciplinar (PAD); 

III - na data em que for ajuizada a ação civil para a decretação da perda do cargo 
ou da cassação da aposentadoria, nos termos desta Lei Complementar. 

Parágrafo único. Interrompida a prescrição, todo o prazo começa a correr, 
novamente, do dia da interrupção. 

Art. 184. Suspende-se a contagem do prazo da prescrição da punibilidade de 
infração disciplinar: 

I - durante o período de afastamento do membro do Ministério Público para o 
exercício de outro cargo na Administração direta ou indireta ou em gozo de licença para tratar de 
interesses particulares, nos termos desta Lei Complementar; 

II - durante o período em que o processo administrativo disciplinar (PAD) 
permanecer paralisado ou sobrestado, se o acusado der causa à paralisação ou sobrestamento. 

Parágrafo único. Suspensa a contagem do prazo prescricional, o restante do 
mesmo recomeça a correr na data em que cessar o afastamento ou o motivo da paralisação ou 
sobrestamento. 

Art. 185. Quando a infração disciplinar for também tipificada como crime, a ela se 
aplica, no que couber, o que dispuser a lei penal sobre a prescrição, seus prazos e causas de 
interrupção e suspensão. 

TÍTULO V 

DO DEVIDO PROCESSO LEGAL DISCIPLINAR 

CAPÍTULO I 

Das disposições gerais 
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Art. 186. Para a investigação ou apuração de infração disciplinar imputada a 
membro do Ministério Público e a aplicação da respectiva penalidade, será, necessariamente, 
instaurado o devido processo legal disciplinar. 

Art. 187. O devido processo legal disciplinar, no âmbito do Ministério Público, 
compreende as seguintes fases: 

I - o procedimento disciplinar preliminar (PDP); 

II - o processo administrativo disciplinar (PAD). 

Art. 188. O devido processo legal disciplinar é instaurado e presidido pelo 
Corregedor-Geral do Ministério Público. 

Parágrafo único. O Corregedor-Geral do Ministério Público instaurará o devido 
processo legal disciplinar de ofício ou por provocação dos demais órgãos da Administração 
Superior do Ministério Público ou de qualquer interessado. 

Art. 189. No devido processo legal disciplinar funciona como secretário o 
servidor que exercer as funções de secretário da Corregedoria-Geral do Ministério Público, e, 
nas suas faltas ou impedimentos, outro servidor da Corregedoria-Geral designado pelo 
Corregedor-Geral. 

Parágrafo único. O secretário do devido processo legal disciplinar exercerá essa 
função sob o compromisso do seu cargo, independentemente de novo termo de compromisso 
ou afirmação. 

Art. 190. No devido processo legal disciplinar aplica-se, no que couber, na 
contagem dos prazos, as disposições previstas na legislação processual civil. 

Art. 191. Evidenciando-se, no procedimento disciplinar preliminar (PDP) ou no 
processo administrativo disciplinar (PAD), que a infração disciplinar investigada é também 
tipificada como infração penal, o Corregedor-Geral do Ministério Público determinará, desde 
logo, a extração e remessa de cópia dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, para as 
providências na esfera criminal que lhe competirem. 

Art. 192. Evidenciando-se, no procedimento disciplinar preliminar (PDP) ou no 
processo administrativo disciplinar (PAD), que a infração disciplinar investigada é também 
tipificada como ato de improbidade administrativa, o Corregedor-Geral do Ministério Público 
determinará, desde logo, a extração e remessa de cópia dos autos à Promotoria de Justiça 
com atribuições para as providências legais cabíveis. 

Art. 193. O procedimento disciplinar preliminar (PDP) e o processo 
administrativo disciplinar (PAD) têm caráter sigiloso, ressalvadas: 

I - a publicação de recomendação de caráter geral emitida em decorrência 
do procedimento ou processo; 

II - a ciência aos interessados, mediante ofício reservado, da decisão 

proferida;  

III - a publicação da decisão transitada em julgado na esfera administrativa 
que aplicar penalidade disciplinar, exceto as de advertência e censura; 

IV - a publicação da decisão absolutória transitada em julgado na esfera 
administrativa;  

V - a anotação, nos assentamentos funcionais do apenado, e sua ciência 
pelos órgãos da Administração Superior do Ministério Público, da decisão transitada em 
julgado na esfera administrativa que aplicar pena de advertência ou censura. 
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Art. 194. Configura grave omissão dos deveres do cargo, passível de destituição 
do mesmo, a inobservância, pelo Corregedor-Geral do Ministério Público ou pelo Procurador- 
Geral de Justiça, respectivamente, dos prazos máximos previstos nesta Lei Complementar 
para a conclusão e julgamento do devido processo legal disciplinar, quando resultar em 
extinção da punibilidade pela prescrição. 

Art. 195. Os autos findos do devido processo legal disciplinar serão arquivados na 
Corregedoria-Geral do Ministério Público, conforme dispuser provimento do órgão correcional. 

 

CAPÍTULO II 

Do procedimento disciplinar preliminar (PDP) 
 

Art. 196. O procedimento disciplinar preliminar (PDP) tem início com a 
representação, reclamação, pedido de providência ou qualquer notícia ou comunicação 
escrita referente à atividade funcional ou à conduta do membro do Ministério Público. 

Parágrafo único. Constitui também procedimento disciplinar preliminar (PDP) a 
sindicância, de caráter investigatório, instaurada mediante portaria do Corregedor-Geral do 
Ministério Público, quando o ato ou fato a ser apurado for, de início, indeterminado, ou 
quando deles tomar conhecimento oficiosamente. 

Art. 197. A representação, reclamação, pedido de providência, notícia ou 
comunicação referente à atividade funcional ou à conduta de membro do Ministério Público 
serão apresentados ao protocolo-geral do órgão, e, em seguida, encaminhados à 
Corregedoria- Geral do Ministério Público, onde serão autuados, mesmo quando endereçados 
ou dirigidos a qualquer outro órgão ou setor da instituição. 

Parágrafo único. A representação, reclamação, pedido de providência, notícia 
ou comunicação referente à atividade funcional ou à conduta de membro do Ministério 
Público também poderão ser apresentados verbalmente à Corregedoria-Geral do Ministério 
Público, caso em que serão reduzidos a termo e, em seguida, autuados. 

Art. 198. Iniciado o procedimento disciplinar preliminar (PDP), que será 
numerado por ordem cronológica e periodicidade anual, o representado, reclamado, 
requerido ou sindicado será intimado para apresentar, no prazo de dez dias, contados do 
recebimento da intimação, manifestação preliminar escrita sobre a imputação que lhe foi 
feita, podendo instruir com documentos a sua resposta. 

§ 1º Após a manifestação preliminar do imputado, o Corregedor-Geral do 
Ministério Público poderá: 

I - requisitar outros documentos ou informações de qualquer órgão público 
ou entidade privada; 

II - solicitar o parecer de um dos assessores da Corregedoria-Geral do 
Ministério Público. 

§ 2º Com ou sem as providências previstas no parágrafo anterior, e à vista da 
imputação, da manifestação do imputado, se apresentada, e das provas disponíveis até então, 
o Corregedor-Geral do Ministério Público proferirá decisão fundamentada em que poderá: 

I - determinar o arquivamento do procedimento disciplinar preliminar (PDP), 
se concluir, desde logo, pela inexistência de indícios da prática de infração disciplinar ou se o 
ato ou fato imputado não configurar, em tese, infração disciplinar; 

II - determinar a instauração do processo administrativo disciplinar (PAD), se 
concluir pela existência de indícios da prática de infração disciplinar. 



192  

§ 3º Ao decidir o procedimento disciplinar preliminar (PDP), o Corregedor- 
Geral do Ministério Público poderá determinar a expedição de recomendação, sem caráter 
vinculativo, ao(s) órgão(s) de execução. 

Art. 199. O procedimento disciplinar preliminar (PDP) será concluído no prazo 
de sessenta dias, a contar da data da respectiva autuação, prorrogável, mediante despacho 
fundamentado do Corregedor-Geral do Ministério Público nos próprios autos, por até mais 
trinta dias. 

 

CAPÍTULO III 

Do processo administrativo disciplinar (PAD) 
 

Art. 200. No processo administrativo disciplinar (PAD), serão assegurados ao 
acusado o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 

§ 1º Consideram-se assegurados o contraditório e a ampla defesa com a 
citação, intimação ou notificação prévia e formal do acusado e/ou a intimação ou notificação 
prévia de seu advogado, se houver, para a apresentação de defesa ou para a ciência das provas 
e dos atos processuais ou para a prática ou acompanhamento destes. 

§ 2º A citação, intimação ou notificação do acusado será sempre pessoal, salvo 
se o mesmo não for encontrado ou colocar obstáculo ao recebimento da citação, intimação 
ou notificação, caso em que estas serão efetivadas mediante a publicação de edital no Diário 
Oficial do Estado. 

§ 3º Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à intimação ou notificação do 
defensor do acusado, se houver. 

§ 4º A falta de manifestação ou a ausência do acusado, pessoalmente ou por 
seu advogado, se houver, quando regularmente citados, intimados ou notificados, não impede 
a realização do ato processual ou o prosseguimento do feito, sem prejuízo da manifestação 
posterior do acusado, nas fases subseqüentes do processo até as alegações finais, sobre o ato 
realizado ou as provas produzidas ou coletadas sem a sua presença. 

§ 5º Na hipótese do parágrafo anterior, o Corregedor-Geral do Ministério 
Público nomeará um membro do Ministério Público de entrância ou categoria igual ou 
superior a do acusado para funcionar como defensor ad-hoc, sem prejuízo do acusado ou seu 
defensor particular reassumirem a defesa nas fases subseqüentes do processo. 

Art. 201. O processo administrativo disciplinar (PAD) é instaurado mediante 
portaria do Corregedor-Geral do Ministério Público, à vista da decisão proferida no respectivo 
procedimento disciplinar preliminar (PDP). 

Parágrafo único. A portaria que instaurar o processo administrativo disciplinar 
(PAD) descreverá, tanto quanto possível, a infração disciplinar e a qualificação do seu autor, 
capeará os autos do procedimento disciplinar preliminar (PDP) e será, em seguida, autuada, 
dando-se ao processo numeração própria e distinta à daquele, em ordem cronológica e 
periodicidade anual. 

Art. 202. Autuada a portaria que instaurar o processo administrativo disciplinar (PAD), 
o Corregedor-Geral do Ministério Público proferirá despacho determinando a citação do acusado 
para ser pessoalmente interrogado em dia, hora e local que designar, e apresentar defesa prévia 
escrita, pessoalmente ou através de advogado, no prazo de dez dias, a contar do interrogatório. 
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§ 1º O mandado de citação do acusado será acompanhado de cópia da portaria 
inicial e dos documentos até então constantes dos autos. 

§ 2º Ao apresentar a defesa prévia, o acusado poderá juntar prova documental, 
requerer perícia, arrolar testemunhas até o máximo de cinco, e indicar e requerer outras 
provas em abono do que alegar em sua defesa. 

§ 3º O não comparecimento injustificado do acusado para o interrogatório será 
consignado no respectivo termo, caso em que o Corregedor-Geral do Ministério Público lhe 
nomeará, se não o tiver, defensor ad hoc, na forma desta Lei Complementar, reabrindo-lhe o 
prazo para a defesa prévia. 

Art. 203. Decorrido o prazo para a defesa prévia, o Corregedor-Geral do 
Ministério Público poderá, se imprescindível ou útil ao esclarecimento da verdade: 

I - requisitar novos documentos ou informações, sobre a infração disciplinar 
investigada, a qualquer repartição ou órgão público ou entidade privada, que terão o prazo 
máximo de quinze dias, a contar do recebimento do ofício, para atender à requisição ou 
justificar a impossibilidade do atendimento; 

II - determinar a realização de perícia técnica ou científica por órgão pericial 
público, cujo laudo deverá ser apresentado à Corregedoria-Geral do Ministério Público no 
prazo máximo de trinta dias, a contar do recebimento do ofício com a solicitação da perícia; 

III - determinar a inquirição das testemunhas que indicar, até o máximo de 
cinco, e das indicadas pela defesa; 

IV - determinar a tomada de declarações do autor da representação, 
reclamação, pedido de providências, notícia ou comunicação referente à atividade funcional 
ou à conduta do acusado; 

V - deferir outras provas requeridas pela defesa; 
VI - determinar a produção ou coleta de outras provas que entender 

necessárias. 

§ 1º O Corregedor-Geral do Ministério Público poderá indeferir, em despacho 
fundamentado, o requerimento de provas inúteis ou meramente procrastinatórias. 

§ 2º O denunciante e as testemunhas serão intimadas, com a antecedência de 
pelo menos quarenta e oito horas, para, em audiência, prestar declarações ou ser inquiridos, 
em data, hora e local designados pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, respeitadas, 
quando for o caso, as prerrogativas previstas em lei. 

§ 3º O acusado e seu defensor, se houver, serão intimados, com a antecedência de 
pelo menos quarenta e oito horas, para a audiência de inquirição do denunciante ou de testemunhas. 

§ 4º Serão ouvidos, em primeiro lugar, o denunciante, se houver, e as 
testemunhas indicadas pelo Corregedor-Geral do Ministério Público; em seguida, as arroladas 
pela defesa e, por último, as referidas em depoimento ou documento constante dos autos. 

§ 5º Na impossibilidade de serem ouvidas todas as testemunhas na mesma 
audiência, outras audiências serão designadas para esse fim, tantas quantas forem 
necessárias. 

§ 6º Poderá o acusado ou seu defensor contraditar as testemunhas nos casos 
previstos na legislação processual civil, cabendo ao Corregedor-Geral do Ministério Público 
deferir-lhes o compromisso de só dizer a verdade ou ouvi-las apenas como informantes. 

§ 7º O Corregedor-Geral do Ministério Público poderá designar audiência para 
a acareação entre as testemunhas, entre estas e o acusado, ou entre este e outro acusado ou 
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o denunciante, observando-se as mesmas providências previstas nos parágrafos 
antecedentes. 

§ 8º Na audiência para tomada de declarações do denunciante ou inquirição de 
testemunha, bem como na audiência para acareação, o Corregedor-Geral do Ministério 
Público, se verificar que a presença do acusado poderá intimidar ou influir no ânimo daqueles, 
de modo a prejudicar a tomada do depoimento, determinará a sua retirada do recinto, 
prosseguindo a audiência na presença do defensor, ou, se este se retirar, do defensor ad-hoc 
que nomeará nos termos desta Lei Complementar. 

Art. 204. Produzidas ou coletadas as provas determinadas ou deferidas, o 
Corregedor-Geral do Ministério Público proferirá despacho dando por encerrada a instrução 
probatória e, se for o caso, indiciará o acusado, fazendo a súmula da acusação, a tipificação 
legal desta e a indicação das provas. 

Art. 205. Havendo indiciamento, o acusado será notificado para apresentar 
alegações finais, pessoalmente ou através de seu advogado, no prazo de quinze dias, contados 
do recebimento da notificação. 

Parágrafo único. Não havendo elementos para o indiciamento, o Corregedor- 
Geral  do  Ministério  Público    fará,  desde  logo,  o  relatório   conclusivo propondo o 
arquivamento dos autos, que serão, em seguida, encaminhados ao Procurador-Geral de 
Justiça. 

Art. 206. Para a apresentação da defesa prévia e das alegações finais é 
assegurado ao acusado, ou ao seu defensor, ter vista dos autos na secretaria da Corregedoria- 
Geral do Ministério Público, ou retirá-los, mediante carga, por todo o prazo da defesa prévia 
ou das alegações finais. 

§ 1º Independentemente do disposto no caput deste artigo, é assegurado ao 
acusado obter, a qualquer tempo, mediante requerimento dirigido ao Corregedor-Geral do 
Ministério Público, cópia dos autos, ou de qualquer peça do processo, devidamente 
autenticada pelo secretário do processo. 

§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, o acusado e seu advogado ficam 
responsáveis pelo resguardo de eventual sigilo imposto por lei. 

Art. 207. Quando o acusado for Promotor de Justiça, o Corregedor-Geral do 
Ministério Público poderá delegar a um dos assessores da Corregedoria-Geral, ou ao Promotor 
de Justiça local se de entrância igual ou superior à do acusado, a prática de ato da instrução 
probatória, especificado no despacho delegatório, exceto o interrogatório. 

Parágrafo único. Na audiência de interrogatório do acusado, de inquirição de 
testemunha ou de acareação, o Corregedor-Geral do Ministério Público poderá ser auxiliado 
pelos assessores da Corregedoria-Geral. 

Art. 208. Findo o prazo das alegações finais, o Corregedor-Geral do Ministério 
Público fará o relatório conclusivo do processo administrativo disciplinar (PAD), no qual 
proporá, fundamentadamente, ao Procurador-Geral de Justiça, a absolvição do acusado ou a 
aplicação da penalidade disciplinar que entender cabível, remetendo, de imediato, os autos, 
à Procuradoria- Geral de Justiça, para efeito de julgamento. 

Art. 209. O processo administrativo disciplinar (PAD) termina, na esfera da 
Corregedoria-Geral do Ministério Público, com a emissão do relatório conclusivo, no prazo 
máximo de cento e vinte dias, contados da data da portaria inicial, prorrogável, mediante 
despacho fundamentado do Corregedor-Geral, por até mais trinta dias. 
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Art. 210. No prazo máximo de trinta dias, a contar do recebimento dos autos 
do processo administrativo disciplinar (PAD) com o respectivo relatório conclusivo, o 
Procurador- Geral de Justiça proferirá o seu julgamento, em decisão fundamentada, na qual: 

I - não havendo indiciamento do acusado, determinará o arquivamento dos 
autos ou submeterá a proposta do Corregedor-Geral do Ministério Público sobre o arquivamento, 
se dela discordar, à deliberação do Colégio de Procuradores de Justiça, ao qual encaminhará os 
autos, para esse efeito, nos dez dias seguintes, com as razões da discordância; 

II - havendo o indiciamento, absolverá o acusado ou aplicará a penalidade 
que entender cabível. 

§ 1º O Procurador-Geral de Justiça não está adstrito às conclusões e propostas 
apresentadas no relatório final do Corregedor-Geral do Ministério Público, podendo proferir 
seu julgamento com base no seu livre convencimento e na livre apreciação das provas colhidas 
no processo administrativo disciplinar (PAD). 

§ 2º A decisão do Procurador-Geral de Justiça que julgar o processo 
administrativo disciplinar (PAD) é insuscetível de reconsideração pela mesma autoridade, 
ressalvados os recursos previstos nesta lei complementar. 

§ 3º Na hipótese do inciso I, se o Procurador-Geral de Justiça submeter a 
proposta de arquivamento feita pelo Corregedor-Geral do Ministério Público à deliberação do 
Colégio de Procuradores de Justiça, este determinará, se for o caso, as providências a serem 
tomadas, as quais serão cumpridas por um dos Subcorregedores-Gerais que designar. 

Art. 211. No curso do processo administrativo disciplinar (PAD), o Conselho 
Superior, mediante proposta fundamentada do Corregedor-Geral do Ministério Público, 
poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, determinar o afastamento cautelar 
e preventivo do acusado de suas funções institucionais, até o julgamento final previsto no 
artigo anterior, sem prejuízo de seu subsídio. 

Parágrafo único. Se absolvido, ou se ultrapassados os prazos máximos para a 
conclusão e o julgamento do processo administrativo disciplinar (PAD), o acusado reassumirá 
em dez dias o exercício de suas funções, sem prejuízo da penalidade que vier a ser aplicada. 

Art. 212. É nulo o processo administrativo disciplinar (PAD) quando: 

I - for instaurado, presidido ou julgado por autoridade incompetente, 
ressalvados os casos de delegação previstos em lei; 

II - não tiver sido assegurado ao acusado o contraditório e a ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela inerentes; 

III - não forem observadas as formalidades previstas nesta Lei 
Complementar, se reputadas essenciais. 

§ 1º Não será declarada a nulidade sem demonstração de prejuízo real para a 
acusação ou para a defesa. 

§ 2º A não conclusão do processo administrativo disciplinar (PAD), ou o seu não 
julgamento, nos prazos máximos previstos nesta lei complementar, não importam em 
nulidade do mesmo, mas, nesses casos, ficarão sem efeito a interrupção ou a suspensão da 
prescrição acaso verificadas, salvo se a infração disciplinar for também definida como crime, 
hipótese em que se aplica, no que couber, o que, a respeito, dispuser a lei penal. 
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CAPÍTULO IV 

Dos recursos disciplinares 
 

Art. 213. Contra a decisão do Corregedor-Geral do Ministério Público que 
determinar o arquivamento de procedimento disciplinar preliminar (PDP) poderá o 
denunciante, se houver, interpor recurso para o Colégio de Procuradores de Justiça, no prazo 
de dez dias, contados da data em que tomar ciência da decisão. 

Art. 214. Contra a decisão do Procurador-Geral de Justiça que julgar o processo 
administrativo disciplinar (PAD), poderá ser interposto recurso para o Colégio de Procuradores 
de Justiça, no prazo de dez dias, contados da ciência da decisão: 

I - pelo denunciante, se houver, no caso de arquivamento ou de absolvição 
em acolhimento ao relatório conclusivo do Corregedor-Geral do Ministério Público; 

II - pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, no caso de absolvição que 
contrarie a proposta do seu relatório conclusivo; 

III - pelo apenado, no caso de aplicação da penalidade disciplinar. 

§ 1º Antes de remetidos os autos ao Colégio de Procuradores de Justiça, nos casos 
dos recursos previstos nos incisos I e II deste artigo, o Procurador-Geral de Justiça mandará intimar 
o acusado para apresentar, querendo, suas contra-razões escritas, pessoalmente ou por seu 
defensor, no prazo de dez dias, contados do recebimento da intimação. 

§ 2º O acusado será intimado, com a antecedência de pelo menos quarenta e 
oito horas, para, pessoalmente ou por seu defensor, fazer sustentação oral, querendo, na 
sessão do Colégio de Procuradores de Justiça em que for julgado o recurso do seu interesse, 
conforme dispuser o regimento interno desse colegiado. 

Art. 215. O Colégio de Procuradores de Justiça decidirá, como dispuserem esta 
lei complementar e o seu regimento interno, no prazo máximo de sessenta dias, a contar da 
entrada dos autos na secretaria do colegiado, os recursos previstos neste capítulo. 

§ 1º Se reformar a decisão proferida pelo Corregedor-Geral do Ministério 
Público que arquivar o procedimento disciplinar preliminar (PDP), o Colégio de Procuradores 
de Justiça designará, desde logo, um dos Subcorregedores-Gerais para instaurar e presidir o 
processo administrativo disciplinar (PAD) contra o acusado. 

§ 2º Se reformar a decisão absolutória proferida pelo Procurador-Geral de Justiça, 
o Colégio de Procuradores de Justiça aplicará, desde logo, a penalidade que entender cabível. 

§ 3º Se ultrapassado o prazo previsto neste artigo para o julgamento do recurso 
disciplinar, o Colégio de Procuradores de Justiça não poderá deliberar sobre qualquer outra 
matéria de sua atribuição enquanto não for decidido o referido recurso. 

§ 4° A decisão do Colégio de Procuradores de Justiça sobre recurso disciplinar 
é insuscetível de reconsideração pelo mesmo colegiado, e, na esfera administrativa, é 
terminativa, não podendo ser modificada senão por decisão judicial ou em sede de revisão do 
processo administrativo disciplinar (PAD). 

 

CAPÍTULO V 

Da revisão do processo administrativo disciplinar (PAD) 
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Art. 216. Será admitida, a qualquer tempo, a revisão do processo administrativo 
disciplinar (PAD) do qual tenha resultado a imposição de penalidade, exceto a de perda do 
cargo ou de cassação da aposentadoria, quando: 

I - depois de transitada em julgado a decisão que aplicou a penalidade, o 
apenado obtiver documento novo ou nova prova, cuja existência ignorava ou de que não 
pôde, por motivo alheio à sua vontade, fazer uso no curso do processo administrativo 
disciplinar (PAD), capaz, por si só, de lhe assegurar a absolvição ou a imposição de pena mais 
branda; 

II - a imposição da penalidade tiver resultado de erro de fato, resultante de 
atos ou de documentos do processo administrativo disciplinar (PAD); 

III - a imposição da penalidade tiver resultado de prova cuja falsidade tenha 
sido reconhecida em processo judicial ou seja provada no curso da própria revisão do processo 
administrativo disciplinar (PAD). 

Parágrafo único. A mera alegação de injustiça da penalidade disciplinar aplicada 
não constitui fundamento para o pedido de revisão do processo administrativo disciplinar (PAD), 
e nem se admite a reiteração do pedido de revisão sob o mesmo fundamento. 

Art. 217. Podem requerer a revisão do processo administrativo disciplinar (PAD) o 
apenado, ou, se falecido, seu cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente ou irmão. 

Art. 218. Incumbe ao Colégio de Procuradores de Justiça processar e julgar a revisão 
do processo administrativo disciplinar (PAD), conforme dispuser seu regimento interno. 

§ 1º O pedido de revisão do processo administrativo disciplinar (PAD), dirigido 
ao presidente do Colégio de Procuradores de Justiça, especificará o motivo da revisão 
pretendida e indicará as provas em que se embasar o pedido. 

§ 2º Ao pedido de revisão serão apensados os autos do respectivo 
procedimento administrativo disciplinar (PAD). 

§ 3º Se julgar procedente a revisão do processo administrativo disciplinar 
(PAD), o Colégio de Procuradores de Justiça poderá, conforme o caso: 

I - anular o processo administrativo disciplinar (PAD), sem prejuízo de 
instauração de novo processo legal disciplinar, se não estiver extinta a punibilidade da infração 
disciplinar; 

II - dar à infração disciplinar classificação menos grave e aplicar penalidade 
mais branda, vedado, em qualquer hipótese, o agravamento da pena; 

III - absolver o apenado. 

§ 4º O Colégio de Procuradores de Justiça julgará a revisão do processo 
administrativo disciplinar (PAD) no prazo máximo de noventa dias, contados da data em que 
for protocolado o pedido. 

Art. 219. Julgada procedente a revisão do processo administrativo disciplinar 
(PAD), restabelecem-se, para todos os efeitos, em relação ao punido, ou em favor dos 
legitimados ao pedido de revisão, os direitos atingidos pela imposição da penalidade revista. 

Art. 220. Somente mediante decisão judicial poderá ser revista a imposição das 
penas disciplinares de perda do cargo e cassação da aposentadoria. 
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LIVRO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 

Art. 221. Os cargos do Ministério Público terão as seguintes denominações: 

I - Procurador-Geral de Justiça, para designar o Chefe do Ministério Público; 

II - Procurador de Justiça, para designar membro do Ministério Público de 
segunda instância; 

III - Promotor de Justiça, para designar o membro do Ministério Público de 
primeira instância. 

Art. 222. O quadro geral dos cargos da carreira do Ministério Público, à data da 
publicação desta Lei Complementar, é o constante do Anexo I. 

Art. 223. As Promotorias de Justiça do interior são classificadas em primeira e 
segunda entrâncias de acordo com os Anexos II, III e IV desta Lei Complementar, e, a de Belém, 
é classificada em terceira entrância ou entrância final. 

Art. 224. A criação de novos cargos no Ministério Público e a elevação das 
respectivas entrâncias levarão em conta a demanda de serviços e a relação proporcional 
cargo/população. 

Art. 225. Ficam transformados em cargos de Promotor de Justiça de segunda 
entrância os dez cargos de Promotor de Justiça de Entrância Especial criados no inciso IV do 
art. 1º da Lei nº 6.562, de 23 de janeiro de 2003. 

§ 1º Os cargos referidos no caput deste artigo serão distribuídos por ato do 
Colégio de Procuradores de Justiça, por proposta do Procurador-Geral de Justiça, vinculados 
exclusivamente às Varas Agrárias a que se refere o art. 167 da Constituição Estadual, e 
providos na forma desta Lei Complementar. 

§ 2º Constitui pressuposto para o provimento, por remoção, dos cargos 
referidos no caput deste artigo, que o Promotor de Justiça de segunda entrância tenha sido 
aprovado em curso de aperfeiçoamento de Direito Agrário, organizado pelo Ministério 
Público, preferencialmente com a colaboração das Universidades e da Ordem dos Advogados 
do Brasil – Seção do Pará (Constituição Estadual, art. 167, § 5º). 

§ 3º Constitui pressuposto para o provimento, por promoção, dos cargos 
referidos no caput deste artigo, que o Promotor de Justiça de primeira entrância ou o 
Promotor de Justiça Substituto de primeira entrância tenha sido aprovado em curso de 
aperfeiçoamento de Direito Agrário, organizado pelo Ministério Público, preferencialmente 
com a colaboração das Universidades e da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Pará 
(Constituição Estadual, art. 167, § 5º). 

Art. 226. Para efeito de descentralização, o Ministério Público, mediante ato do 
Colégio de Procuradores de Justiça, por proposta do Procurador-Geral de Justiça, dividirá o 
Estado em Regiões e Pólos Administrativos. 

Art. 227. O Colégio de Procuradores de Justiça, por proposta do Procurador- 
Geral de Justiça, editará ato normativo regulamentando a distribuição imediata de processos 
no Ministério Público. 

Art. 228. É vedado ao membro do Ministério Público manter, sob sua chefia 
imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro, ou parente até o segundo 
grau civil. 
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Art. 229. Sem prejuízo da observância de outras disposições desta Lei 
Complementar, o membro do Ministério Público apresentará, obrigatoriamente, à 
Procuradoria-Geral de Justiça, até 31 de maio de cada ano, cópia da declaração de bens 
constante de sua declaração anual para o imposto de renda. 

Art. 230. O candidato a integrar a lista sêxtupla para a indicação à vaga de 
desembargador pelo quinto constitucional devida ao Ministério Público no Tribunal de Justiça 
do Estado deverá atender os seguintes requisitos, além de outros que forem estabelecidos em 
ato normativo do Conselho Superior do Ministério Público: 

I - ter mais de dez anos de efetivo exercício na carreira; 

II - ter mais de trinta e cinco anos de idade; 

III - não ter sofrido qualquer punição disciplinar em toda a sua carreira como 
membro do Ministério Público. 

Parágrafo único. Antes da escolha da lista sêxtupla a que se refere este artigo, 
os candidatos à vaga de desembargador apresentarão as razões de sua candidatura, ao 
Conselho Superior do Ministério Público, em sessão pública convocada especialmente para 
este fim, e na forma estabelecida no ato normativo mencionado no caput deste dispositivo. 

Art. 231. O membro inativo do Ministério Público que, em razão de 
incorporação anterior de vantagens, perceber proventos com valor superior ao subsídio 
mensal do ocupante de cargo correspondente na ativa poderá optar pelo regime de subsídio, 
caso em que receberá o excedente a título de vantagem individual, até ser integralmente 
absorvida a diferença pelos reajustes futuros dos proventos. 

 Art. 232. Ao Procurador-Geral de Justiça e  ao Corregedor-Geral,  é vedado,  
ao término de suas reconduções previstas nos artigos 10 e 31 desta Lei Complementar, 
candidatar- se a qualquer outro cargo eletivo no Ministério Público  antes  de  decorridos 
dois anos do encerramento ou afastamento definitivo do segundo mandato naqueles  
cargos. 

Art. 233. Ficam instituídos: 

I - o “Colar Mérito Institucional do Ministério Público  do Estado  do Pará”, 
que poderá ser outorgado, em caráter permanente, a membro do Ministério Público da ativa 
ou aposentado, ou a pessoa ou instituição nacional ou estrangeira estranha à carreira do 
Ministério Público, que tenha contribuído para o engrandecimento ou o aperfeiçoamento 
institucional; 

II - a “Medalha do Mérito Institucional do Ministério Público do Estado do 
Pará”, que poderá ser outorgada, em caráter permanente, exclusivamente a membro ou 
servidor da ativa do Ministério Público do Estado do Pará que tenha se destacado no exercício 
de suas funções institucionais; 

III - o “Diploma de Honra ao Mérito”, que será concedido, anualmente, pela 
Corregedoria-Geral do Ministério Público, ao autor do melhor trabalho forense em cada 
categoria ou entrância, efetivamente apresentado de 1º de janeiro a 31 de outubro, em cada 
exercício, pelos membros do Ministério Público, em processo judicial ou procedimento 
administrativo em que tiver oficiado. 

§ 1º A condecoração de que trata o inciso I do caput deste artigo é assim 
constituída: uma peça de sete centímetros de altura, contendo, no verso, resplendor de ouro, 
carregada de um oval esmaltado em vermelho, com a espada, a balança e as tábuas da lei 
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douradas, e, no reverso, o brasão d´armas do Estado do Pará circundado com os dizeres “Colar 
do Mérito Institucional do Ministério Público do Estado do Pará”, presa por uma fita de quatro 
centímetros de largura, em forma de colar, nas cores da bandeira paraense, acompanhada de 
miniatura, roseta e diploma, sendo este assinado pelo Procurador-Geral deJustiça. 

§ 2º A condecoração de que trata o inciso II do caput deste artigo é assim 
constituída: uma peça de quatro centímetros de altura, contendo, no verso, resplendor 
dourado, carregada de um oval esmaltado em vermelho, com a espada, a balança e a tábua 
das leis douradas, e, no reverso, o brasão d´armas do Estado do Pará circundado com os 
dizeres “Medalha do Mérito Institucional do Ministério Público do Estado do Pará”, presa à 
ponta triangular de uma fita de cinco centímetros de altura por quatro centímetros de largura, 
nas cores da bandeira paraense, acompanhada de miniatura, roseta e diploma, sendo este 
assinado pelo Procurador-Geral de Justiça. 

§ 3º A outorga das condecorações previstas nos incisos I e II deste artigo será 
aprovada pela maioria absoluta do Colégio de Procuradores de Justiça, por proposta do 
Procurador-Geral de Justiça ou de qualquer de seus membros, na forma que dispuser o seu 
regimento interno, observado o seguinte: 

I - o colar e a medalha serão concedidos, cada um, até o máximo de cinco por ano; 

I - o colar e a medalha serão concedidos, cada um, respectivamente, em 
número máximo de cinco e dez por ano; (Redação dada pela Lei Complementar nº 107, de 17 de 
agosto de 2016) 

II - a proposta para a concessão do colar ou da medalha deverá ser 
apresentada, em petição escrita e fundamentada, até 30 de outubro de cada exercício; 

III - não serão apreciadas as propostas que excederem, no mesmo ano, o 
limite ou o prazo previsto nos incisos anteriores; 

IV - aprovada a proposta de concessão do colar ou da medalha, o Colégio de 
Procuradores de Justiça editará resolução que será publicada no Diário Oficial do Estado; 

V - a entrega do colar e da medalha será feita em sessão solene do Colégio de 
Procuradores de Justiça realizada obrigatoriamente a cada ano em comemoração ao Dia Nacional do 
Ministério Público; 

VI - ao agraciado que não puder comparecer à sessão referida no inciso 
anterior será facultado se fazer representar ou optar por receber o colar ou a medalha em 
sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça convocada, a critério do Procurador-Geral 
de Justiça, para outra data; 

VII - as comendas a que se refere este artigo poderão ser cassadas, pelo voto 
de dois terços dos membros do Colégio de Procuradores de Justiça, se o agraciado vier a 
praticar ato atentatório à dignidade do Ministério Público. 

§ 4º Independentemente do disposto no parágrafo anterior e em seus incisos, 
será outorgado o “Colar do Mérito Institucional do Ministério Público do Estado do Pará” ao 
membro do Ministério Público promovido ao cargo de Procurador de Justiça, devendo a 
condecoração ser-lhe entregue por ocasião de sua posse no referido cargo. 

§ 5º Nas sessões solenes do Colégio de Procuradores de Justiça seus integrantes 
usarão, obrigatoriamente, além das vestes talares, o “Colar do Mérito Institucional do 
Ministério Público do Estado do Pará”. 

§ 6º O diploma a que se refere o inciso III do caput deste artigo será entregue 
na sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça comemorativa do Dia Nacional do 
Ministério Público, cabendo ao Corregedor-Geral do Ministério Público disciplinar, em ato 
normativo, a forma de apresentação e a seleção dos trabalhos ensejadores do prêmio. 
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§ 7º Se, em cada categoria ou entrância, o trabalho selecionado tiver mais de 
um autor, o diploma a que se refere o inciso III do caput deste artigo será entregue 
individualmente a cada um deles. 

Art. 234. Nas sessões solenes do Colégio de Procuradores de Justiça e nas 
demais solenidades promovidas pelo Ministério Público, além do Procurador-Geral de Justiça, 
que as presidirá, terá assento à mesa oficial o Corregedor-Geral do Ministério Público. 

Art. 235. No que esta Lei Complementar for omissa, aplicam-se, subsidiaria e 
sucessivamente, ao Ministério Público do Estado do Pará, as normas da Lei Orgânica Nacional 
do Ministério Público dos Estados, da Lei Orgânica do Ministério Público da União e do Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará, nesta ordem. 

Art. 236. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei Complementar 
correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento-programa vigente, 
suplementadas, se necessário, nos termos da legislação em vigor. 

Art. 237. O Ministério Público, no prazo de cento e oitenta dias, expedirá os 
atos e baixará as normas necessárias à adaptação de seus atos normativos a esta Lei 
Complementar, ressalvados os prazos especiais nela previstos. 

Art. 238. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário e, em especial, a Lei Complementar nº 01, de 10 de 
novembro de 1982. 

PALÁCIO DO GOVERNO, 6 de julho de 2006. 

SIMÃO JATENE 
Governador do Estado 
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ANEXO I 
QUADRO GERAL DE CARGOS NO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

Nº 
ORD 

 

CARG
OS 

 

INSTALAD
OS 

NÃO 
INSTALADOS 

(Lei nº 
6.526/2003) 

 

TOT
AL 

01 Procurador de Justiça 31 - 31 

02 PJ de 3ª Entrância 85 0
4 

89 

03 PJ de 2ª Entrância 102 1
5 

117 

04 PJ de 1ª Entrância 70 3
1 

101 

05 PJ Substituto de 1ª 
Entrância 

10 - 10 

TOTAIS 298 5
0 

348 

(Alterado pela Lei Complementar nº 90, de 9 de janeiro de 2014, que transformou os 2 cargos de Promotor de 
Justiça de 1ª Entrância de Tailândia em 2 cargos de Promotor e Justiça de 2ª Entrância.) 

 

ANEXO II 
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SEGUNDA ENTRÂNCIA 

Nº 
ORD 

MUNICÍPIO / COMARCA CARGOS DE 
PJ 

01 Abaetetuba 03 

02 Alenquer 02 

03 Altamira 03 

04 Ananindeua 13 

05 Barcarena 02 

06 Bragança 03 

07 Breves 02 

08 Cametá 02 

09 Capanema 03 

10 Castanhal 06 

1 Conceição do Araguaia 03 

12 Curuçá 01 

13 Igarapé-Açu 01 

14 Igarapé-Miri 01 

15 Itaituba 03 

16 Mãe do Rio 01 

17 Marabá 08 

18 Maracanã 01 

19 Marapanim 01 
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20 Moju 01 

21 Monte Alegre 02 

22 Muaná 01 

23 Óbidos 01 

24 Oriximiná 01 

25 Paragominas 02 

26 Parauapebas 02 

27 Ponta de Pedras 01 

28 Redenção 02 

29 Rio Maria 01 

30 Rondon do Pará 01 

31 Salinópolis 01 

32 Santa Izabel do Pará 02 

33 Santarém 10 

34 São Miguel do Guamá 02 

35 Soure 02 

36 Tailândia 02 

37 Tomé-Açu 02 

38 Tucumã 01 

39 Tucuruí 02 

40 Vigia 01 

41 Viseu 01 

42 Xinguara 02 

TOTAL DE CARGOS DE PROMOTOR DE 
JUSTIÇA 

102 

(Alterado pela Lei Complementar nº 090, de 9 de janeiro de 2014, que transformou os 2 cargos de Promotor de 
Justiça de 1ª Entrância de Tailândia em 2 cargos de Promotor de Justiça de 2ª Entrância.) 
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ANEXO III 
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PRIMEIRA ENTRÂNCIA 

(INSTALADAS) 
 

Nº 
ORD 

MUNICÍPIO / COMARCA CARGOS DE 
PJ 

01 Acará 01 

02 Afuá 01 

03 Almeirim 01 

04 Anajás 01 

05 Augusto Corrêa 01 

06 Aurora do Pará 01 

07 Aveiro 01 

08 Bagre 01 

09 Baião 01 

10 Benevides 01 

11 Bom Jesus do Tocantins 01 

12 Bonito 01 

13 Brasil Novo 01 

14 Brejo Grande do Araguaia 01 

15 Bujaru 01 

16 Cachoeira do Arari 01 

17 Capitão Poço 01 

18 Chaves 01 

19 Colares 01 

20 Concórdia do Pará 01 

21 Curionópolis 01 

22 Curralinho 01 

23 Dom Eliseu 01 

24 Faro 01 

25 Garrafão do Norte 01 

26 Gurupá 01 

27 Inhangapi 01 

28 Irituia 01 

29 Itupiranga 01 

30 Jacundá 01 

31 Juruti 01 

32 Limoeiro do Ajuru 01 

33 Magalhães Barata 01 

34 Marituba 02 

35 Medicilândia 01 

36 Melgaço 01 

37 Mocajuba 01 

38 Nova Timboteua 01 

39 Novo Progresso 01 

40 Novo Repartimento 01 
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41 Oeiras do Pará 01 

42 Ourém 01 

43 Ourilândia do Norte 01 

44 Pacajá 01 

45 Peixe-Boi 01 

46 Portel 01 

47 Porto de Moz 01 

48 Prainha 01 

49 Primavera 01 

50 Rurópolis 01 

51 Salvaterra 01 

52 Santa Cruz do Arari 01 

53 Santa Luzia do Pará 01 

54 Santa Maria do Pará 01 

55 Santana do Araguaia 01 

56 Santarém Novo 01 

57 Santo Antônio do Tauá 01 

58 São Caetano de Odivelas 01 

59 São Domingos do Araguaia 01 

60 São Domingos do Capim 01 

61 São Félix do Xingu 01 

62 São Francisco do Pará 01 

63 São Geraldo do Araguaia 01 

64 São João de Pirabas 01 

65 São João do Araguaia 01 

66 São Sebastião da Boa Vista 01 

67 Senador José Porfírio 01 

68 Tailândia 02 

68 Terra Santa 01 

69 Uruará 01 

TOTAL DE CARGOS DE PROMOTOR DE JUSTIÇA 70 
(Alterado pela Lei Complementar nº 090, de 9 de janeiro de 2014, que transformou os 2 cargos de Promotor 
de Justiça de 1ª Entrância de Tailândia em 2 cargos de Promotor de Justiça de 2ª Entrância.) 



206  

ANEXO IV 
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PRIMEIRA ENTRÂNCIA 

(NÃO INSTALADAS - Lei nº 6.526/2003) 

Nº 
ORD 

MUNICÍPIO / COMARCA CARGOS DE 
PJ 

01 Abel Figueiredo 01 

02 Água Azul do Norte 01 

03 Anapu 01 

04 Bannach 01 

05 Belterra 01 

06 Breu Branco 01 

07 Cachoeira do Piriá 01 

08 Canaã dos Carajás 01 

09 Cumaru do Norte 01 

10 Curuá 01 

11 Eldorado dos Carajás 01 

12 Floresta do Araguaia 01 

13 Goianésia do Pará 01 

14 Ipixuna do Pará 01 

15 Jacareacanga 01 

16 Nova Esperança do Piriá 01 

17 Nova Ipixuna 01 

18 Palestina do Pará 01 

19 Pau D´Arco 01 

20 Piçarra 01 

21 Placas 01 

22 Quatipuru 01 

23 Santa Bárbara do Pará 01 

24 Santa Maria das Barreiras 01 

25 São João da Ponta 01 

26 Sapucaia 01 

27 Terra Alta 01 

28 Tracuateua 01 

29 Trairão 01 

30 Ulianópolis 01 

31 Vitória do Xingu 01 

TOTAL DE CARGOS DE PROMOTOR DE JUSTIÇA 31 
*Republicada conforme a Lei Complementar nº 033, de 4 de novembro de 1997, com as alterações introduzidas pelas Leis Complementares 

nº
s 

060, de 16 de janeiro de 2007; 064, de 27 de dezembro de 2007; 083, de 22 de novembro de 2012; 088, de 20 de setembro de 2013; 090, 
de 9 de janeiro de 2014; 097, de 11 de dezembro de 2014; e 107, de 17 de agosto de 2016. 
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Versão Compilada 

RESOLUÇÃO Nº 23, DE 17 SETEMBRO DE 2007 

Vide Resolução n° 161, de 21 de fevereiro de 2017 
 
 

Regulamenta os artigos 6º, inciso VII, e 7º, inciso 
I, da Lei Complementar nº 75/93 e os artigos 25, 
inciso IV, e 26, inciso I, da Lei nº 8.625/93, 
disciplinando, no âmbito do Ministério Público, a 
instauração e tramitação do inquérito civil. 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 130-A, § 2º, inciso I, da Constituição Federal e 
com fulcro no artigo 64-A, de seu Regimento Interno; 

 

Considerando o disposto no artigo 129, inciso III e inciso VI, da 
ConstituiçãoFederal; 

 

Considerando o que dispõem os artigos 6º, inciso VII, e 7º, inciso I, da 
LeiComplementar nº 75/93; os artigos 25, inciso IV, e 26, inciso I, da Lei nº 8.625/93 e a Lei n° 
7.347/85; 

 

Considerando a necessidade de uniformizar o procedimento do inquérito civil, 
em vista dos princípios que regem a Administração Pública e dos direitos e garantias 
individuais; RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 
DOS REQUISITOS PARA INSTAURAÇÃO 

 

Art. 1º O inquérito civil, de natureza unilateral e facultativa, será instaurado 
para apurar fato que possa autorizar a tutela dos interesses ou direitos a cargo do Ministério 
Público nos termos da legislação aplicável, servindo como preparação para o exercício das 
atribuições inerentes às suas funções institucionais. 

 

Parágrafo único. O inquérito civil não é condição de procedibilidade para o 
ajuizamento das ações a cargo do Ministério Público, nem para a realização das demais medidas 
de sua atribuição própria. 

 

Art. 2º O inquérito civil poderá ser instaurado: 
 

I – de ofício; 
 

II – em face de requerimento ou representação formulada por qualquer 
pessoa ou comunicação de outro órgão do Ministério Público, ou qualquer autoridade, desde 
que forneça, por qualquer meio legalmente permitido, informações sobre o fato e seu 
provável autor, bem como a qualificação mínima que permita sua identificação e localização; 

 

III – por designação do Procurador-Geral de Justiça, do Conselho Superior 
do Ministério Público, Câmaras de Coordenação e Revisão e demais órgãos superiores da 
Instituição, nos casos cabíveis. 
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§ 1º O Ministério Público atuará, independentemente de provocação, em caso 
de conhecimento, por qualquer forma, de fatos que, em tese, constituam lesão aos interesses 
ou direitos mencionados no artigo 1º desta Resolução, devendo cientificar o membro do 
Ministério Público que possua atribuição para tomar as providências respectivas, no caso de 
não a possuir. 

 

§ 2º No caso do inciso II, em sendo as informações verbais, o Ministério Público 
reduzirá a termo as declarações. Da mesma forma, a falta de formalidade não implica 
indeferimento do pedido de instauração de inquérito civil, salvo se, desde logo, mostrar-se 
improcedente a notícia, atendendo-se, na hipótese, o disposto no artigo 5º desta Resolução. 

 

§ 3º O conhecimento por manifestação anônima, justificada, não implicará 
ausência de providências, desde que obedecidos os mesmos requisitos para as representações 
em geral, constantes no artigo 2º, inciso II, desta Resolução. 

 

§ 4º O Ministério Público, de posse de informações previstas nos artigos 6º e 7º 
da Lei n° 7.347/85 que possam autorizar a tutela dos interesses ou direitos mencionados no 
artigo 1º desta Resolução, poderá complementá-las antes de instaurar o inquérito civil, 
visando apurar elementos para identificação dos investigados ou do objeto, instaurando 
procedimento preparatório. 

 

§ 5º O procedimento preparatório deverá ser autuado com numeração 
seqüencial à do inquérito civil e registrado em sistema próprio, mantendo-se a numeração 
quando de eventual conversão. 

 

§ 6º O procedimento preparatório deverá ser concluído no prazo de 90 
(noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, em caso de motivo justificável. 

 

§ 7º Vencido este prazo, o membro do Ministério Público promoverá seu 
arquivamento, ajuizará a respectiva ação civil pública ou o converterá em inquérito civil. 

 

Art. 3º Caberá ao membro do Ministério Público investido da atribuição para 
propositura da ação civil pública a responsabilidade pela instauração de inquérito civil. 

 

Parágrafo único. Eventual conflito negativo ou positivo de atribuição será 
suscitado, fundamentadamente, nos próprios autos ou em petição dirigida ao órgão com 
atribuição no respectivo ramo, que decidirá a questão no prazo de trinta dias. 

 

CAPÍTULO II 
DA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL 

 

Art. 4º O inquérito civil será instaurado por portaria, numerada em ordem 
crescente, renovada anualmente, devidamente registrada em livro próprio e autuada, 
contendo: 

I – o fundamento legal que autoriza a ação do Ministério Público e a 
descrição do fato objeto do inquérito civil; 

II – o nome e a qualificação possível da pessoa jurídica e/ou física a quem 
o fato é atribuído; 

III – o nome e a qualificação possível do autor da representação, se for o 
caso; 
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iniciais; 

IV – a data e o local da instauração e a determinação de diligências 

 
V – a designação do secretário, mediante termo de compromisso, 

quando couber; 

VI - a determinação de afixação da portaria no local de costume, bem 
como a de remessa de cópia para publicação. 

Parágrafo único. Se, no curso do inquérito civil, novos fatos indicarem 
necessidade de investigação de objeto diverso do que estiver sendo investigado, o membro 
do Ministério Público poderá aditar a portaria inicial ou determinar a extração de peças para 
instauração de outro inquérito civil, respeitadas as normas incidentes quanto à divisão de 
atribuições. 

 

CAPÍTULO III 

DO INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL 
 

Art. 5º Em caso de evidência de que os fatos narrados na representação não 
configurem lesão aos interesses ou direitos mencionados no artigo 1º desta Resolução ou se 
o fato já tiver sido objeto de investigação ou de ação civil pública ou se os fatos apresentados 
já se encontrarem solucionados, o membro do Ministério Público, no prazo máximo de trinta 
dias, indeferirá o pedido de instauração de inquérito civil, em decisão fundamentada, da qual 
se dará ciência pessoal ao representante e ao representado. 

§ 1º Do indeferimento caberá recurso administrativo, com as respectivas 
razões, no prazo de dez dias. 

§ 2º As razões de recurso serão protocoladas junto ao órgão que indeferiu o 
pedido, devendo ser remetidas, caso não haja reconsideração, no prazo de três dias, 
juntamente com a representação e com a decisão impugnada, ao Conselho Superior do 
Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva para apreciação. 

§ 3º Do recurso serão notificados os interessados para, querendo, oferecer 
contra-razões. 

§ 4º Expirado o prazo do artigo 5º, § 1º, desta Resolução, os autos serão 
arquivados naprópria origem, registrando-se no sistema respectivo, mesmo sem 
manifestação do representante. 

§ 5º Na hipótese de atribuição originária do Procurador-Geral, caberá pedido 
de reconsideração no prazo e na forma do parágrafo primeiro. 

 

CAPÍTULO IV 

DA INSTRUÇÃO 

Art. 6º A instrução do inquérito civil será presidida por membro do Ministério 
Público a quem for conferida essa atribuição, nos termos da lei. 

§ 1º O membro do Ministério Público poderá designar servidor do Ministério 
Público para secretariar o inquérito civil. 

§ 2º Para o esclarecimento do fato objeto de investigação, deverão ser colhidas 
todas as provas permitidas pelo ordenamento jurídico, com a juntada das peças em ordem 
cronológica de apresentação, devidamente numeradas em ordem crescente. 
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§ 3º Todas as diligências serão documentadas mediante termo ou auto 
circunstanciado. 

§ 4º As declarações e os depoimentos sob compromisso serão tomados por 
termo pelo membro do Ministério Público, assinado pelos presentes ou, em caso de recusa, 
na aposição da assinatura por duas testemunhas. 

§ 5º Qualquer pessoa poderá, durante a tramitação do inquérito civil, 
apresentar ao Ministério Público documentos ou subsídios para melhor apuração dos fatos. 

§ 6º Os órgãos da Procuradoria-Geral, em suas respectivas atribuições, 
prestarão apoio administrativo e operacional para a realização dos atos do inquérito civil. 

§ 7º O Ministério Público poderá deprecar diretamente a qualquer órgão de 
execução a realização de diligências necessárias para a investigação. 

§ 8º Os Procuradores-Gerais dos ramos do Ministério Público da União e dos 
Estados devem encaminhar, no prazo de dez dias, os ofícios expedidos pelos membros do 
Ministério Público ao Presidente da República, Vice-Presidente da República, Governadores 
de Estado, Senadores, Deputados Federais, Estaduais e Distritais, Ministros de Estado, 
Ministros de Tribunais Superiores, Conselheiros do Conselho Nacional de Justiça e do 
Conselho Nacional do Ministério Público, Conselheiros dos Tribunais de Contas, 
Desembargadores, Secretários de Estado e chefes de missão diplomática de caráter 
permanente, não cabendo à chefia institucional a valoração do contido no ofício, podendo 
deixar de encaminhar aqueles que não contenham os requisitos legais ou não empreguem o 
tratamento protocolar devido ao destinatário. 

§ 8º As notificações, requisições, intimações ou outras correspondências 
expedidas por órgãos do Ministério Público da União e pelos órgãos do Ministério Público dos 
Estados, destinadas a instruir inquérito civil ou procedimento preparatório observarão o 
disposto no art. 8º,§ 4º, da Lei Complementar nº 75/93, no art. 26, § 1º, da Lei nº 8.625/93 e, 
no que couber, no disposto na legislação estadual. (Redação dada pela Resolução n° 35, de 23 
de março de 2009) 

§ 8° As notificações, requisições, intimações ou outras correspondências 
expedidas por órgãos do Ministério Público da União ou pelos órgãos do Ministério Público 
dos Estados, destinadas a instruir inquérito civil ou procedimento preparatório observarão o 
disposto no artigo 8°, § 4°, da Lei Complementar n° 75/93, no artigo 26, § 1°, da Lei n° 8.625/93 
e, no que couber, no disposto na legislação estadual, devendo serem encaminhadas no prazo 
de dez (10) dias pelo respectivo Procurador-Geral, não cabendo a este a valoração do contido 
no expediente, podendo deixar de encaminhar aqueles que não contenham os requisitos 
legais ou que não empreguem o tratamento protocolar devido ao destinatário.(Redação dada 
pela Resolução n°59, de 27 de julho de 2010) 

§ 9º Todos os ofícios requisitórios de informações ao inquérito civil e ao 
procedimento preparatório deverão ser fundamentados e acompanhados de cópia da 
portaria que instaurou o procedimento. 

§ 9º Aplica-se o disposto no parágrafo anterior em relação aos atos dirigidos 
aos Conselheiros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério 
Público. (Redação dada pela Resolução n° 35, de 23 de março de 2009) 

§ 10. Todos os ofícios requisitórios de informações ao inquérito civil e ao 
procedimento preparatório deverão ser fundamentados e acompanhados de cópia da 
portaria que instaurou o procedimento, devendo ser encaminhados no prazo de dez dias pelo 

http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/565/%26highlight%3DWyJyZXNvbHVcdTAwZTdcdTAwZTNvIiwzNSwicmVzb2x1XHUwMGU3XHUwMGUzbyAzNSJd
http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/565/%26highlight%3DWyJyZXNvbHVcdTAwZTdcdTAwZTNvIiwzNSwicmVzb2x1XHUwMGU3XHUwMGUzbyAzNSJd
http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/672/%26highlight%3DWyJyZXNvbHVcdTAwZTdcdTAwZTNvIiw1OSwicmVzb2x1XHUwMGU3XHUwMGUzbyA1OSJd
http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/672/%26highlight%3DWyJyZXNvbHVcdTAwZTdcdTAwZTNvIiw1OSwicmVzb2x1XHUwMGU3XHUwMGUzbyA1OSJd
http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/672/%26highlight%3DWyJyZXNvbHVcdTAwZTdcdTAwZTNvIiw1OSwicmVzb2x1XHUwMGU3XHUwMGUzbyA1OSJd
http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/565/%26highlight%3DWyJyZXNvbHVcdTAwZTdcdTAwZTNvIiwzNSwicmVzb2x1XHUwMGU3XHUwMGUzbyAzNSJd
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respectivo Procurador-Geral, não cabendo a este a valoração do contido no expediente, 
podendo deixar de encaminhar aqueles que não contenham os requisitos legais ou que não 
empreguem o tratamento protocolar devido ao destinatário. (Incluído pela Resolução n° 35, 
de 23 de março de 2009) 

§ 10 Todos os ofícios requisitórios de informações ao inquérito civil e ao 
procedimento preparatório deverão ser fundamentados e acompanhados de cópia da 
portaria que instaurou o procedimento ou da indicação precisa do endereço eletrônico oficial 
em que tal peça esteja disponibilizada. (Redação dada pela Resolução n° 59, de 27 de julho de 
2010) 

§ 11. O defensor constituído nos autos poderá assistir o investigado durante a 
apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do seu depoimento e, 
subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou 
derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração, 
apresentar razões e quesitos. (Incluído pela Resolução n° 161, de 21 de fevereiro de 2017) 

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

§ 1º Nos requerimentos que objetivam a obtenção de certidões ou extração de 
cópia de documentos constantes nos autos sobre o inquérito civil, os interessados deverão 
fazer constar esclarecimentos relativos aos fins e razões do pedido, nos termos da Lei nº 
9.051/95. 

§ 2º A publicidade consistirá: 

I - na divulgação oficial, com o exclusivo fim de conhecimento público 
mediante publicação de extratos na imprensa oficial; 

II - na divulgação em meios cibernéticos ou eletrônicos, dela devendo 
constar as portarias de instauração e extratos dos atos de conclusão; 

III - na expedição de certidão e na extração de cópias sobre os fatos 
investigados, mediante requerimento fundamentado e por deferimento do presidente do 
inquérito civil; 

IV - na prestação de informações ao público em geral, a critério do 
presidente do inquérito civil; 

V - na concessão de vistas dos autos, mediante requerimento 
fundamentado do interessado ou de seu procurador legalmente constituído e por 
deferimento total ou parcial do presidente do inquérito civil. (Suprimido pela Resolução n° 
107, de 5 de maio de 2014) 

§ 3º As despesas decorrentes da extração de cópias correrão por conta de 
quem as requereu. 

§ 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. 

 
apenso. 

§ 5º Os documentos resguardados por sigilo legal deverão ser autuados em 

 
§ 6º O defensor poderá, mesmo sem procuração, examinar autos de 

http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/565/%26highlight%3DWyJyZXNvbHVcdTAwZTdcdTAwZTNvIiwzNSwicmVzb2x1XHUwMGU3XHUwMGUzbyAzNSJd
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http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/257/%26highlight%3DWyJyZXNvbHVcdTAwZTdcdTAwZTNvIiwxMDcsInJlc29sdVx1MDBlN1x1MDBlM28gMTA3Il0%3D
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investigações findas ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar 
peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital. (Incluído pela Resolução n° 161, de 21 
de fevereiro de 2017) 

§ 7º Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o 
exercício dos direitos de que trata o § 6º. (Incluído pela Resolução n° 161, de 21 de fevereiro 
de 2017) 

§ 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. 
(Incluído pela Resolução n° 161, de 21 de fevereiro de 2017) 

Art. 8º Em cumprimento ao princípio da publicidade das investigações, o 
membro do Ministério Público poderá prestar informações, inclusive aos meios de 
comunicação social, a respeito das providências adotadas para apuração de fatos em tese 
ilícitos, abstendo-se, contudo de externar ou antecipar juízos de valor a respeito de apurações 
ainda não concluídas. 

Art. 9º O inquérito civil deverá ser concluído no prazo de um ano, prorrogável 
pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada de seu 
presidente, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, dando-se 
ciência ao Conselho Superior do Ministério Público, à Câmara de Coordenação e Revisão ou à 
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. 

Parágrafo único. Cada Ministério Público, no âmbito de sua competência 
administrativa, poderá estabelecer prazo inferior, bem como limitar a prorrogação mediante 
ato administrativo do Órgão da Administração Superior competente. 

Art. 9º O inquérito civil deverá ser concluído no prazo de um ano, prorrogável 
pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada de seu 
presidente, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, dando-se 
ciência ao Conselho Superior do Ministério Público, à Câmara de Coordenação e Revisão ou à 
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. (Redação dada pela Resolução n° 193, de 14de 
dezembro de 2018) 

§ 1º Cada Ministério Público, no âmbito de sua competência administrativa, 
poderá estabelecer prazo inferior, bem como limitar a prorrogação mediante ato 
administrativo do Órgão da Administração Superior competente. (Anterior parágrafo único 
renumerado para § 1º pela Resolução n° 193, de 14 de dezembro de 2018) 

§ 2º Suspende-se o curso do prazo dos procedimentos em trâmite nos dias 
compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, excetuados os prazos 
previstos nos artigos 8°, §1°, e 9°, §1°, da Lei n° 7347/85 e nos artigos 5°, §2°, 6°, §8°, art. 9°- 
A e art. 10, §1°, desta Resolução. (Incluído pela Resolução n° 193, de 14 de dezembro de 2018) 

§ 3º Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os 
membros do Ministério Público exercerão suas atribuições durante o período previsto no 
parágrafo anterior. (Incluído pela Resolução n° 193, de 14 de dezembro de 2018) 

§ 4º Ressalvadas situações urgentes devidamente justificadas, durante a 
suspensão do prazo, não se realizarão audiências. (Incluído pela Resolução n° 193, de 14 de 
dezembro de 2018) 

Art. 9º-A Após a instauração do inquérito civil ou do procedimento 
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preparatório, quando o membro que o preside concluir ser atribuição de outro Ministério 
Público, este deverá submeter sua decisão ao referendo do órgão de revisão competente, no 
prazo de 3 (três) dias. (Incluído pela Resolução n° 126, de 29 de julho de 2015) 

 

CAPÍTULO V 

DO ARQUIVAMENTO 
 

Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do 
Ministério Público, caso se convença da inexistência de fundamento para a propositura de 
ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do 
procedimento preparatório. 

§ 1º Os autos do inquérito civil ou do procedimento preparatório, juntamente 
com a promoção de arquivamento, deverão ser remetidos ao órgão de revisão competente, 
no prazo de três dias, contado da comprovação da efetiva cientificação pessoal dos 
interessados, através de publicação na imprensa oficial ou da lavratura de termo de afixação 
de aviso no órgão do Ministério Público, quando não localizados os que devem ser 
cientificados. 

§ 2º A promoção de arquivamento será submetida a exame e deliberação do 
órgão de revisão competente, na forma do seu Regimento Interno. 

§ 3º Até a sessão do Conselho Superior do Ministério Público ou da Câmara de 
Coordenação e Revisão respectiva, para que seja homologada ou rejeitada a promoção de 
arquivamento, poderão as pessoas co-legitimadas apresentar razões escritas ou documentos, 
que serão juntados aos autos do inquérito ou do procedimento preparatório. 

§ 4º Deixando o órgão de revisão competente de homologar a promoção de 
arquivamento, tomará uma das seguintes providências: 

I – converterá o julgamento em diligência para a realização de atos 
imprescindíveis à sua decisão, especificando-os e remetendo ao órgão competente para 
designar o membro do Ministério Público que irá atuar; 

I – converterá o julgamento em diligência para a realização de atos 
imprescindíveis à sua decisão, especificando-os e remetendo os autos ao membro do 
Ministério Público que determinou seu arquivamento, e, no caso de recusa fundamentada, 
ao órgão competente para designar o membro que irá atuar; (Redação dada pela Resolução n° 
143, de 14 de junho de 2016) 

II – deliberará pelo prosseguimento do inquérito civil ou do procedimento 
preparatório, indicando os fundamentos de fato e de direito de sua decisão, adotando as 
providências relativas à designação, em qualquer hipótese, de outro membro do Ministério 
Público para atuação. 

§ 5º Será pública a sessão do órgão revisor, salvo no caso de haver sido 
decretado o sigilo. 

Art. 11. Não oficiará nos autos do inquérito civil, do procedimento preparatório 
ou da ação civil pública o órgão responsável pela promoção de arquivamento não homologado 
pelo Conselho Superior do Ministério Público ou pela Câmara de Coordenação e Revisão. 

Art. 11. Não oficiará nos autos do inquérito civil, do procedimento preparatório 
ou da ação civil pública o órgão responsável pela promoção de arquivamento não homologada 
pelo Conselho Superior do Ministério Público ou pela Câmara de Coordenação e Revisão, 

http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/27/%26highlight%3DWyJyZXNvbHVcdTAwZTdcdTAwZTNvIiwxMjYsInJlc29sdVx1MDBlN1x1MDBlM28gMTI2Il0%3D
http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/4179/%26highlight%3DWyJyZXNvbHVcdTAwZTdcdTAwZTNvIiwxNDMsInJlc29sdVx1MDBlN1x1MDBlM28gMTQzIl0%3D
http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/4179/%26highlight%3DWyJyZXNvbHVcdTAwZTdcdTAwZTNvIiwxNDMsInJlc29sdVx1MDBlN1x1MDBlM28gMTQzIl0%3D
http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/4179/%26highlight%3DWyJyZXNvbHVcdTAwZTdcdTAwZTNvIiwxNDMsInJlc29sdVx1MDBlN1x1MDBlM28gMTQzIl0%3D
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ressalvada a hipótese do art. 10, § 4º, I, desta Resolução. (Redação dada pela Resolução n° 
143, de 14 de junho de 2016) 

Art. 12. O desarquivamento do inquérito civil, diante de novas provas ou para 
investigar fato novo relevante, poderá ocorrer no prazo máximo de seis meses após o 
arquivamento. Transcorrido esse lapso, será instaurado novo inquérito civil, sem prejuízo das 
provas já colhidas. 

Parágrafo único. O desarquivamento de inquérito civil para a investigação de 
fato novo, não sendo caso de ajuizamento de ação civil pública, implicará novo arquivamento 
e remessa ao órgão competente, na forma do art. 10, desta Resolução. 

Art. 13. O disposto acerca de arquivamento de inquérito civil ou procedimento 
preparatório também se aplica à hipótese em que estiver sendo investigado mais de um fato 
lesivo e a ação civil pública proposta somente se relacionar a um ou a algum deles. 

 

CAPÍTULO VI 

DO COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 
 

Art. 14. O Ministério Público poderá firmar compromisso de ajustamento de 
conduta, nos casos previstos em lei, com o responsável pela ameaça ou lesão aos interesses 
ou direitos mencionados no artigo 1º desta Resolução, visando à reparação do dano, à 
adequação da conduta às exigências legais ou normativas e, ainda, à compensação e/ou à 
indenização pelos danos que não possam ser recuperados. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS RECOMENDAÇÕES 
 

Art. 15. O Ministério Público, nos autos do inquérito civil ou do procedimento 
preparatório, poderá expedir recomendações devidamente fundamentadas, visando à 
melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como aos demais interesses, 
direitos e bens cuja defesa lhe caiba promover. (Revogado pela Resolução n° 164, de 28 de 
março de 2017) 

Parágrafo único. É vedada a expedição de recomendação como medida 
substitutiva ao compromisso de ajustamento de conduta ou à ação civil pública. (Revogado 
pela Resoluçãon° 164, de 28 de março de 2017) 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 16. Cada Ministério Público deverá adequar seus atos normativos 
referentes a inquérito civil e a procedimento preparatório de investigação cível aos termos da 
presente Resolução, no prazo de noventa dias, a contar de sua entrada em vigor. 

Art. 17. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Brasília, 
17 de setembro de 2007. 

 

ANTONIO FERNANDO BARROS E SILVA DE SOUZA 
Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 

http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/4179/%26highlight%3DWyJyZXNvbHVcdTAwZTdcdTAwZTNvIiwxNDMsInJlc29sdVx1MDBlN1x1MDBlM28gMTQzIl0%3D
http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/4179/%26highlight%3DWyJyZXNvbHVcdTAwZTdcdTAwZTNvIiwxNDMsInJlc29sdVx1MDBlN1x1MDBlM28gMTQzIl0%3D
http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/4179/%26highlight%3DWyJyZXNvbHVcdTAwZTdcdTAwZTNvIiwxNDMsInJlc29sdVx1MDBlN1x1MDBlM28gMTQzIl0%3D
http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/4884/%26highlight%3DWyJyZXNvbHVcdTAwZTdcdTAwZTNvIiwxNjQsInJlc29sdVx1MDBlN1x1MDBlM28gMTY0Il0%3D
http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/4884/%26highlight%3DWyJyZXNvbHVcdTAwZTdcdTAwZTNvIiwxNjQsInJlc29sdVx1MDBlN1x1MDBlM28gMTY0Il0%3D
http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/4884/%26highlight%3DWyJyZXNvbHVcdTAwZTdcdTAwZTNvIiwxNjQsInJlc29sdVx1MDBlN1x1MDBlM28gMTY0Il0%3D
http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/4884/%26highlight%3DWyJyZXNvbHVcdTAwZTdcdTAwZTNvIiwxNjQsInJlc29sdVx1MDBlN1x1MDBlM28gMTY0Il0%3D
http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/4884/%26highlight%3DWyJyZXNvbHVcdTAwZTdcdTAwZTNvIiwxNjQsInJlc29sdVx1MDBlN1x1MDBlM28gMTY0Il0%3D
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(Publicada no DOU, Seção 1, de 26/08/2011, págs. 78/79) 

RESOLUÇÃO N° 77, de 09 de agosto de 2011. 

Estabelece regras sobre o dever de decidir e 
o prazo razoável dos processos 
administrativos no âmbito do Ministério 
Público brasileiro. 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das 
atribuições conferidas pelo artigo 130-A, parágrafo 2°, inciso II, da Constituição Federal e, 
com fundamento no artigo 19 do seu Regimento Interno, em conformidade com a decisão 
Plenária tomada na 8ª Sessão Ordinária, realizada em 09 de agosto de 2011; 

 

CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 127, § 2º, da Constituição Federal; 
 

CONSIDERANDO o que dispõem os artigos 3º da Lei nº 8.625, de 12 de 
fevereiro de 1993, e 22 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 37, caput, no artigo 1º, inciso III, no 
artigo 5º, § 1º, e artigo 5º, incisos LXXVIII e XXXIV, líneas “a” e “b”, da Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO o que dispõem os artigos 1º, 2º, 48 e 49, da Lei nº 9.784, de 
29 de janeiro de 1999, 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º O processo administrativo no âmbito do Ministério Público deverá 
atender à proteção dos direitos dos administrados e ao cumprimento dos fins da 
Administração. 

 

Art. 2º A Administração do Ministério Público obedecerá, dentre outros, nos 
processos administrativos aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, publicidade, 
transparência, razoabilidade, proporcionalidade, impessoalidade, imparcialidade, 
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público, eficiência e 
tempo razoável de duração do processo. 

 

Art. 3º A Administração tem o dever de, explicitamente, emitir decisões nos 
processos administrativos e de dar respostas sobre solicitações, reclamações, 
representações ou pedidos em matéria de sua competência. 

 

Art. 4º A instrução dos processos administrativos, quando não definida em 
Lei, deverá ser realizada e encerrada no prazo de até cento e vinte dias, em atenção ao 
princípio da duração razoável do processo. 

 

Parágrafo único. Poderá ser prorrogada a instrução por um período igual, 
quando devidamente motivada. 

 

Art. 5º Concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem 
o prazo de até trinta dias para decidir e comunicar ao administrado, salvo prorrogação por 
igual período expressamente motivada. 
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Art. 6º A Administração deverá ter sistema próprio, permanentemente 
alimentado com as movimentações dos processos administrativos, de acesso fácil pelo 
administrado, com o fim de dar publicidade e transparência aos seus atos. 

 

Art. 7º Aplicam-se, nos casos omissos, as regras da Lei nº 9.784, de 29 de 
janeiro de 1999. 

 

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor da na data de sua publicação. 

Brasília, 09 de agosto de 2011. 

EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO 
Presidente do Conselho Nacional do 

Ministério Público, em exercício 
Procurador-Geral da República, em exercício 
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RESOLUÇÃO Nº 174, DE 4 DE JULHO DE 2017 
Versão compilada 

 

Disciplina, no âmbito do Ministério Público, a 
instauração e a tramitação da Notícia de Fato e do 
Procedimento Administrativo. 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 130-A, § 2°, I, da Constituição Federal, 
com fundamento nos arts. 147 e seguintes de seu Regimento Interno, e na decisão 
plenária proferida nos autos da Proposição nº 0.00.000.001222/2014-53, julgada na 2ª 
Sessão Extraordinária, realizada no dia 4 de julho de 2017; 

Considerando o disposto no art. 129, III e VI, da Constituição Federal; 

Considerando o que dispõem o art. 7°, I, da Lei Complementar nº 75/93; 

os arts. 26, I e 27, parágrafo único, III, da Lei nº 8.625/93; 
 

Considerando a necessidade de uniformizar a Notícia de Fato e o 
Procedimento Administrativo, em vista dos princípios que regem a Administração 
Pública e dos direitos e garantias individuais; RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 
DA NOTÍCIA DE FATO 

 

Art. 1º A Notícia de Fato é qualquer demanda dirigida aos órgãos da 
atividade-fim do Ministério Público, submetida à apreciação das Procuradorias e 
Promotorias de Justiça, conforme as atribuições das respectivas áreas de atuação, 
podendo ser formulada presencialmente ou não, entendendo-se como tal a realização 
de atendimentos, bem como a entrada de notícias, documentos, requerimentos ou 
representações. 

 

Art. 2º A Notícia de Fato deverá ser registrada em sistema informatizado 
de controle e distribuída livre e aleatoriamente entre os órgãos ministeriais com 
atribuição para apreciá-la. 

 

§ 1º Quando o fato noticiado for objeto de procedimento em curso, a 
Notícia de Fato será distribuída por prevenção. 

 

§ 2º Se aquele a quem for encaminhada a Notícia de Fato entender que 
a atribuição para apreciá-la é de outro órgão do Ministério Público promoverá a sua 
remessa a este. 

 

§ 3º Na hipótese do parágrafo anterior, a remessa se dará 
independentemente de homologação pelo Conselho Superior ou pela Câmara de 
Coordenação e Revisão se a ausência de atribuição for manifesta ou, ainda, se estiver 
fundada em jurisprudência consolidada ou orientação desses órgãos. 
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§ 4º Poderão ser criados mecanismos de triagem, autuação, seleção e 
tratamento das notícias de fato com vistas a favorecer a tramitação futura de 
procedimentos decorrentes, consoante critérios para racionalização de recursos e 
máxima efetividade e resolutividade da atuação finalística, observadas as diretrizes do 
Planejamento Estratégico de cada ramo do Ministério Público. (Incluído pela Resolução 
nº 189, de 18 de junho de 2018) 

 

Art. 3º A Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a 
contar do seu recebimento, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por até 90 
(noventa) dias. 

 

Parágrafo único. No prazo do caput, o membro do Ministério Público 
poderá colher informações preliminares imprescindíveis para deliberar sobre a 
instauração do procedimento próprio, sendo vedada a expedição de requisições. 

 

Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: 
 

I   –  o  fato  narrado  não  configurar   lesão   ou   ameaça   de   lesão 
aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público; 

 

II – o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial 
ou já se encontrar solucionado; 

 

III – a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, 
nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho Superior ou de 
Câmara de Coordenação e Revisão; 

 

IV – for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos 
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para 
complementá-la; 

 

V – for incompreensível. 
 

Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela 
Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018) 

 

I – o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial 
ou já se encontrar solucionado; (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de 
junho de 2018) 

 

II – a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, 
nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho Superior ou de 
Câmara de Coordenação e Revisão; (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de 
junho de 2018) 

 

III – for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos 
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para 
complementá-la. (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018) 
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§ 1º O noticiante será cientificado da decisão de arquivamento 
preferencialmente por correio eletrônico, cabendo recurso no prazo de 10 (dez) dias. 

 

§ 2º A cientificação é facultativa no caso de a Notícia de Fato ter sido 
encaminhada ao Ministério Público em face de dever de ofício. 

 

§ 3º O recurso será protocolado na secretaria do órgão que a arquivou e 
juntado à Notícia de Fato, que deverá ser remetida, no prazo de 3 (três) dias, ao 
Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão 
respectiva para apreciação, caso não haja reconsideração. 

 

§ 4º Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato 
narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados 
pelo Ministério Público ou for incompreensível. (Incluído pela Resolução nº 189, de 18 
de junho de 2018) 

 

§ 5º A Notícia de Fato também poderá ser arquivada quando seu objeto 
puder ser solucionado em atuação mais ampla e mais resolutiva, mediante ações, 
projetos e programas alinhados ao Planejamento Estratégico de cada ramo, com vistas 
à concretização da unidade institucional. (Incluído pela Resolução nº 189, de 18 de 
junho de 2018) 

 

Art. 5º Não havendo recurso, a Notícia de Fato será arquivada no órgão 
que a apreciou, registrando-se no sistema respectivo, em ordem cronológica, ficando a 
documentação à disposição dos órgãos correcionais. 

 

Art. 6º Na hipótese de notícia de natureza criminal, além da providência 
prevista no parágrafo único do art. 3°, o membro do Ministério Público deverá 
observar as normas pertinentes do Conselho Nacional do Ministério Público e da 
legislação vigente. 

 

Art. 7º O membro do Ministério Público, verificando que o fato requer 
apuração ou acompanhamento ou vencido o prazo do caput do art. 3º, instaurará o 
procedimento próprio. 

 

CAPÍTULO II 
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

 

Art. 8° O procedimento administrativo é o instrumento próprio da 
atividade-fim destinado a: 

I – acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento 
de conduta celebrado; 

II – acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou 
instituições; 

indisponíveis; 

 
III –  apurar  fato  que   enseje   a   tutela   de   interesses   individuais  

IV – embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil. 
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Parágrafo único. O procedimento administrativo não tem caráter de 
investigação cível ou criminal de determinada pessoa, em função de um ilícito específico. 

 

Art. 9º O procedimento administrativo será instaurado por portaria 
sucinta, com delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da 
publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil. 

 

Art. 10. Se no curso do procedimento administrativo surgirem fatos que 
demandem apuração criminal ou sejam voltados para a tutela dos interesses ou 
direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, o membro do Ministério Público 
deverá instaurar o procedimento de investigação pertinente ou encaminhar a notícia 
do fato e os elementos de informação a quem tiver atribuição. 

 

Art. 11. O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo 
de 1 (um) ano, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo período, desde 
que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros 
atos. 

 

Art. 12. O procedimento administrativo previsto nos incisos I, II e IV do 
art. 8º deverá ser arquivado no próprio órgão de execução, com comunicação ao 
Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão 
respectiva, sem necessidade de remessa dos autos para homologação do 
arquivamento. 

 

Art. 13. No caso de procedimento administrativo relativo a direitos 
individuais indisponíveis, previsto no inciso III do art. 8°, o noticiante será cientificado 
da decisão de arquivamento, da qual caberá recurso ao Conselho Superior do 
Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão, no prazo de 10 (dez) dias. 

 

§ 1º A cientificação será realizada, preferencialmente, por correio eletrônico. 
 

§ 2º A cientificação é facultativa no caso de o procedimento 
administrativo ter sido instaurado em face de dever de ofício. 

 

§ 3º O recurso será protocolado na secretaria do órgão que arquivou o 
procedimento e juntado aos respectivos autos extrajudiciais, que deverão ser 
remetidos, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público ou à 
Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, para apreciação, caso não haja 
reconsideração. 

 

§ 4º Não havendo recurso, os autos serão arquivados no órgão que a 
apreciou, registrando-se no sistema respectivo. 

 

Art. 14. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília-DF, 4 de julho de 2017. 

JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA 
Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público em exercício 
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RESOLUÇÃO Nº 179, DE 26 DE JULHO DE 2017. 

Regulamenta o § 6º do art. 5º da Lei nº 7.347/1985, 
disciplinando, no âmbito do Ministério Público, a tomada 
do compromisso de ajustamento de conduta. 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício da 
competência fixada no art. 130-A, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, com fundamento 
nos arts. 147 e seguintes de seu Regimento Interno, e na decisão plenária proferida nos 
autos da Proposição nº 0.00.000.000659/2014-70, julgada na 14ª Sessão Ordinária, realizada 
no dia 26 de julho de 2017; 

 

Considerando o disposto no art. 129, inciso III, da Constituição da República; 

Considerando o que dispõe o art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/1985; 

Considerando a necessidade de garantir a efetividade dos compromissos de 
ajustamento de conduta; 

 

Considerando a acentuada utilidade do compromisso de ajustamento de 
conduta como instrumento de redução da litigiosidade, visto que evita a judicialização por 
meio da autocomposição dos conflitos e controvérsias envolvendo os direitos de cuja defesa 
é incumbido o Ministério Público e, por consequência, contribui decisivamente para o acesso 
à justiça em sua visão contemporânea; 

 

Considerando a conveniência institucional de estimular a atuação resolutiva e 
proativa dos membros do Ministério Público para promoção da justiça e redução da 
litigiosidade; 

 

Considerando a necessidade de uniformizar a atuação do Ministério Público 
em relação ao compromisso de ajustamento de conduta como garantia da sociedade, sem 
prejuízo da preservação da independência funcional assegurada constitucionalmente a seus 
membros; 

 

Considerando, por fim, que os direitos ou interesses coletivos, amplamente 
considerados, são direitos fundamentais da sociedade (Título II, Capítulo I, da Constituição 
da República), incumbindo ao Ministério Público a sua defesa, judicial ou extrajudicialmente, 
nos termos dos arts. 127, caput e 129, da Constituição da República, RESOLVE: 

 

Art. 1º O compromisso de ajustamento de conduta é instrumento de garantia 
dos direitos e interesses difusos e coletivos, individuais homogêneos e outros direitos de 
cuja defesa está incumbido o Ministério Público, com natureza de negócio jurídico que tem 
por finalidade a adequação da conduta às exigências legais e constitucionais, com eficácia de 
título executivo extrajudicial a partir da celebração. 

 

§ 1º Não sendo o titular dos direitos concretizados no compromisso de 
ajustamento de conduta, não pode o órgão do Ministério Público fazer concessões que 
impliquem renúncia aos direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, 
cingindo-se a negociação à interpretação do direito para o caso concreto, à especificação das 
obrigações adequadas e necessárias, em especial o modo, tempo e lugar de cumprimento, 
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bem como à mitigação, à compensação e à indenização dos danos que não possam ser 
recuperados. 

 

§ 2º É cabível o compromisso de ajustamento de conduta nas hipóteses 
configuradoras de improbidade administrativa, sem prejuízo do ressarcimento ao erário e da 
aplicação de uma ou algumas das sanções previstas em lei, de acordo com a conduta ou o 
ato praticado. 

 

§ 3º A celebração do compromisso de ajustamento de conduta com o 
Ministério Público não afasta, necessariamente, a eventual responsabilidade administrativa 
ou penal pelo mesmo fato, nem importa, automaticamente, no reconhecimento de 
responsabilidade para outros fins que não os estabelecidos expressamente no compromisso. 

 

§ 4º Caberá ao órgão do Ministério Público com atribuição para a celebração 
do compromisso de ajustamento de conduta decidir quanto à necessidade, conveniência e 
oportunidade de reuniões ou audiências públicas com a participação dos titulares dos 
direitos, entidades que os representem ou demais interessados. 

 

Art. 2º No exercício de suas atribuições, poderá o órgão do Ministério Público 
tomar compromisso de ajustamento de conduta para a adoção de medidas provisórias ou 
definitivas, parciais ou totais. 

 

Parágrafo único. Na hipótese de adoção de medida provisória ou parcial, a 
investigação deverá continuar em relação aos demais aspectos da questão, ressalvada 
situação excepcional que enseje arquivamento fundamentado. 

 

Art. 3º O compromisso de ajustamento de conduta será tomado em qualquer 
fase da investigação, nos autos de inquérito civil ou procedimento correlato, ou no curso da 
ação judicial, devendo conter obrigações certas, líquidas e exigíveis, salvo peculiaridades do 
caso concreto, e ser assinado pelo órgão do Ministério Público e pelo compromissário. 

 

§ 1º Quando o compromissário for pessoa física, o compromisso de 
ajustamento de conduta poderá ser firmado por procurador com poderes especiais 
outorgados por instrumento de mandato, público ou particular, sendo que neste último caso 
com reconhecimento de firma. 

 

§ 2º Quando o compromissário for pessoa jurídica, o compromisso de 
ajustamento de conduta deverá ser firmado por quem tiver por lei, regulamento, disposição 
estatutária ou contratual, poderes de representação extrajudicial daquela, ou por 
procurador com poderes especiais outorgados pelo representante. 

 

§ 3º Tratando-se de empresa pertencente a grupo econômico, deverá assinar 
o representante legal da pessoa jurídica controladora à qual esteja vinculada, sendo 
admissível a representação por procurador com poderes especiais outorgados pelo 
representante. 

 

§ 4º Na fase de negociação e assinatura do compromisso de ajustamento de 
conduta, poderão os compromissários ser acompanhados ou representados por seus 
advogados, devendo-se juntar aos autos instrumento de mandato. 
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§ 5º É facultado ao órgão do Ministério Público colher assinatura, como 
testemunhas, das pessoas que tenham acompanhado a negociação ou de terceiros 
interessados. 

 

§ 6º Poderá o compromisso de ajustamento de conduta ser firmado em 
conjunto por órgãos de ramos diversos do Ministério Público ou por este e outros órgãos 
públicos legitimados, bem como contar com a participação de associação civil, entes ou 
grupos representativos ou terceiros interessados. 

 

Art. 4º O compromisso de ajustamento de conduta deverá prever multa diária 
ou outras espécies de cominação para o caso de descumprimento das obrigações nos prazos 
assumidos, admitindo-se, em casos excepcionais e devidamente fundamentados, a previsão 
de que esta cominação seja fixada judicialmente, se necessária à execução do compromisso. 

 

Art. 5º As indenizações pecuniárias referentes a danos a direitos ou interesses 
difusos e coletivos, quando não for possível a reconstituição específica do bem lesado, e as 
liquidações de multas deverão ser destinadas a fundos federais, estaduais e municipais que 
tenham o mesmo escopo do fundo previsto no art. 13 da Lei nº 7.347/1985. 

 

§ 1º Nas hipóteses do caput, também é admissível a destinação dos referidos 
recursos a projetos de prevenção ou reparação de danos de bens jurídicos da mesma 
natureza, ao apoio a entidades cuja finalidade institucional inclua a proteção aos direitos ou 
interesses difusos, a depósito em contas judiciais ou, ainda, poderão receber destinação 
específica que tenha a mesma finalidade dos fundos previstos em lei ou esteja em 
conformidade com a natureza e a dimensão do dano. 

 

§ 2º Os valores referentes às medidas compensatórias decorrentes de danos 
irreversíveis aos direitos ou interesses difusos deverão ser, preferencialmente, revertidos em 
proveito da região ou pessoas impactadas. 

 

Art. 6º Atentando às peculiaridades do respectivo ramo do Ministério Público, 
cada Conselho Superior disciplinará os mecanismos de fiscalização do cumprimento do 
compromisso de ajustamento de conduta tomado pelos órgãos de execução e a revisão pelo 
Órgão Superior do arquivamento do inquérito civil ou do procedimento no qual foi tomado o 
compromisso, observadas as regras gerais desta resolução. 

 

§ 1º Os mecanismos de fiscalização referidos no caput não se aplicam ao 
compromisso de ajustamento de conduta levado à homologação do Poder Judiciário. 

 

§ 2º A regulamentação do Conselho Superior deve compreender, no mínimo, 
a exigência de ciência formal do conteúdo integral do compromisso de ajustamento de 
conduta ao Órgão Superior em prazo não superior a três dias da promoção de arquivamento 
do inquérito civil ou procedimento correlato em que foi celebrado. 

 

Art. 7º O Órgão Superior de que trata o art. 6º dará publicidade ao extrato do 
compromisso de ajustamento de conduta em Diário Oficial próprio ou não, no site da 
instituição, ou por qualquer outro meio eficiente e acessível, conforme as peculiaridades de 
cada ramo do Ministério Público, no prazo máximo de quinze dias, a qual deverá conter: 

 

I – a indicação do inquérito civil ou procedimento em que tomado o 
compromisso; 
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II – a indicação do órgão de execução; 
 

III – a área de tutela dos direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais 
homogêneos em que foi firmado o compromisso de ajustamento de conduta e sua 
abrangência territorial, quando for o caso; 

 

IV – a indicação das partes compromissárias, seus CPF ou CNPJ, e o endereço 
de domicílio ou sede; 

 

V – o objeto específico do compromisso de ajustamento de conduta; 
 

VI – indicação do endereço eletrônico em que se possa acessar o inteiro teor 
do compromisso de ajustamento de conduta ou local em que seja possível obter cópia 
impressa integral. 

 

§ 1º Ressalvadas situações excepcionais devidamente justificadas, a 
publicação no site da Instituição disponibilizará acesso ao inteiro teor do compromisso de 
ajustamento de conduta ou indicará o banco de dados público em que pode ser acessado. 

 

§ 2º A disciplina deste artigo não impede a divulgação imediata do 
compromisso de ajustamento de conduta celebrado nem o fornecimento de cópias aos 
interessados, consoante os critérios de oportunidade, conveniência e efetividade  
formulados pelo membro do Ministério Público. 

 

Art. 8º No mesmo prazo mencionado no artigo anterior, o Órgão Superior 
providenciará o encaminhamento ao Conselho Nacional do Ministério Público de cópia 
eletrônica do inteiro teor do compromisso de ajustamento de conduta para alimentação do 
Portal de Direitos Coletivos, conforme disposto na Resolução Conjunta CNJ/CNMP nº 2, de 
21 de junho de 2011, que institui os cadastros nacionais de informações de ações coletivas, 
inquéritos e termos de ajustamento de conduta. 

 

Art. 9º O órgão do Ministério Público que tomou o compromisso de 
ajustamento de conduta deverá diligenciar para fiscalizar o seu efetivo cumprimento, 
valendo-se, sempre que necessário e possível, de técnicos especializados. 

 

Parágrafo único. Poderão ser previstas no próprio compromisso de 
ajustamento de conduta obrigações consubstanciadas na periódica prestação de 
informações sobre a execução do acordo pelo compromissário. 

 

Art. 10. As diligências de fiscalização mencionadas no artigo anterior serão 
providenciadas nos próprios autos em que celebrado o compromisso de ajustamento de 
conduta, quando realizadas antes do respectivo arquivamento, ou em procedimento 
administrativo de acompanhamento especificamente instaurado para tal fim. 

 

Art. 11. Descumprido o compromisso de ajustamento de conduta, integral ou 
parcialmente, deverá o órgão de execução do Ministério Público com atribuição para 
fiscalizar o seu cumprimento promover, no prazo máximo de sessenta dias, ou assim que 
possível, nos casos de urgência, a execução judicial do respectivo título executivo 
extrajudicial com relação às cláusulas em que se constatar a mora ou inadimplência. 
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Parágrafo único. O prazo de que trata este artigo poderá ser excedido se o 
compromissário, instado pelo órgão do Ministério Público, justificar satisfatoriamente o 
descumprimento ou reafirmar sua disposição para o cumprimento, casos em que ficará a 
critério do órgão ministerial decidir pelo imediato ajuizamento da execução, por sua 
repactuação ou pelo acompanhamento das providências adotadas pelo compromissário até 
o efetivo cumprimento do compromisso de ajustamento de conduta, sem prejuízo da 
possibilidade de execução da multa, quando cabível e necessário. 

 

Art. 12. O Ministério Público tem legitimidade para executar compromisso de 
ajustamento de conduta firmado por outro órgão público, no caso de sua omissão frente ao 
descumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo da adoção de outras providências 
de natureza civil ou criminal que se mostrarem pertinentes, inclusive em face da inércia do 
órgão público compromitente. 

 

Art. 13. Cada ramo do Ministério Público adequará seus atos normativos que 
tratem sobre o compromisso de ajustamento de conduta aos termos da presente Resolução 
no prazo de cento e oitenta dias, a contar de sua entrada em vigor. 

 

Art. 14. As Escolas do Ministério Público ou seus Centros de Estudos 
promoverão cursos de aperfeiçoamento sobre técnicas de negociação e mediação voltados 
para a qualificação de Membros e servidores com vistas ao aperfeiçoamento da teoria e 
prática do compromisso de ajustamento de conduta. 

 

Art. 15. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília-DF, 26 de julho de 2017. 

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS 
Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 
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RESOLUÇÃO Nº 181, DE 7 DE AGOSTO DE 2017. 
Versão compilada 

 

Dispõe sobre instauração e tramitação do 
procedimento investigatório criminal a cargo do 
Ministério Público. 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício da 
competência fixada no art. 130-A, § 2º, I, da Constituição Federal, com fundamento nos arts. 
147 e seguintes de seu Regimento Interno, e na decisão plenária proferida nos autos da 
Proposição nº 1.00578/2017-01, julgada na 4ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 7 de 
agosto de 2017; 

 

Considerando o disposto nos arts. 127, caput, e 129, I, II, VIII e IX, da 
Constituição da República Federativa do Brasil, bem como no art. 8º da Lei Complementar nº 
75/1993 (LOMPU) e no art. 26 da Lei nº 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério 
Público); 

 

Considerando as conclusões do Procedimento de Estudos e Pesquisas nº 
01/2017, instaurado com o objetivo de levantar sugestões e apresentar propostas de 
aperfeiçoamento: a) para o exercício mais efetivo da função orientadora e fiscalizadora das 
Corregedorias do Ministério Público, com o objetivo de aprimorar a investigação criminal 
presidida pelo Ministério Público; e b) da Resolução CNMP nº 13 (que disciplina o 
procedimento investigatório criminal do Ministério Público), com o objetivo de tornar as 
investigações mais céleres, eficientes, desburocratizadas, informadas pelo princípio 
acusatório e respeitadoras dos direitos fundamentais do investigado, da vítima e das 
prerrogativas dos advogados; 

 

Considerando que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, fixou, em 
repercussão geral, a tese de que o “Ministério Público dispõe de competência para 
promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, 
desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a 
qualquer pessoa sob investigação do Estado”. (RE 593727, Repercussão Geral, Relator: Min. 
CÉZAR PELUSO, Relator para Acórdão: Min. GILMAR MENDES, julgamento em 14/5/2015, 
publicação em 8/9/2015); 

 

Considerando que, como bem aponta o Ministro Roberto Barroso, em 
julgamento do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, “a Constituição de 1988 fez uma 
opção inequívoca pelo sistema acusatório – e não pelo sistema inquisitorial – criando as 
bases para uma mudança profunda na condução das investigações criminais e no 
processamento das ações penais no Brasil” (ADI 5104 MC, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, 
julgamento em 21/5/2014, publicação em 30/10/2014); 

 

Considerando a necessidade de permanente aprimoramento das 
investigações criminais levadas a cabo pelo Ministério Público, especialmente na 
necessidade de modernização das investigações com o escopo de agilização, efetividade e 
proteção dos direitos fundamentais dos investigados, das vítimas e das prerrogativas dos 
advogados, superando um paradigma de investigação cartorial, burocratizada, centralizada e 
sigilosa; 
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Considerando a carga desumana de processos que se acumulam nas varas 
criminais do País e que tanto desperdício de recursos, prejuízo e atraso causam no 
oferecimento de Justiça às pessoas, de alguma forma, envolvidas em fatos criminais; 

 

Considerando, por fim, a exigência de soluções alternativas no Processo Penal 
que proporcionem celeridade na resolução dos casos menos graves, priorização dos recursos 
financeiros e humanos do Ministério Público e do Poder Judiciário para processamento e 
julgamento dos casos mais graves e minoração dos efeitos deletérios de uma sentença penal 
condenatória aos acusados em geral, que teriam mais uma chance de evitar uma 
condenação judicial, reduzindo os efeitos sociais prejudiciais da pena e desafogando os 
estabelecimentos prisionais, RESOLVE, nos termos do art. 130-A, § 2º, I, da Constituição 
Federal, expedir a seguinte RESOLUÇÃO: 

 

CAPÍTULO I 
DA DEFINIÇÃO E FINALIDADE 

 

Art. 1º O procedimento investigatório criminal é instrumento sumário e 
desburocratizado de natureza administrativa e inquisitorial, instaurado e presidido pelo 
membro do Ministério Público com atribuição criminal, e terá como finalidade apurar a 
ocorrência de infrações penais de natureza pública, servindo como preparação e 
embasamento para o juízo de propositura, ou não, da respectiva ação penal. 

 

§ 1º O membro do Ministério Público deverá promover a investigação de 
modo efetivo e expedito, evitando a realização de diligências impertinentes, desnecessárias 
e protelatórias e priorizando, sempre que possível, as apurações sobre violações a bens 
jurídicos de alta magnitude, relevância ou com alcance de número elevado de ofendidos. 

 

§ 2º O procedimento investigatório criminal não é condição de 
procedibilidade ou pressuposto processual para o ajuizamento de ação penal e não exclui a 
possibilidade de formalização de investigação por outros órgãos legitimados da 
Administração Pública. 

 

Art. 1º O procedimento investigatório criminal é instrumento sumário e 
desburocratizado de natureza administrativa e investigatória, instaurado e presidido pelo 
membro do Ministério Público com atribuição criminal, e terá como finalidade apurar a 
ocorrência de infrações penais de iniciativa pública, servindo como preparação e 
embasamento para o juízo de propositura, ou não, da respectiva ação penal. (Redação dada 
pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

 

§ 1º O procedimento investigatório criminal não é condição de 
procedibilidade ou pressuposto processual para o ajuizamento de ação penal e não exclui a 
possibilidade de formalização de investigação por outros órgãos legitimados da 
Administração Pública. (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

 

§ 2º A regulamentação do procedimento investigatório criminal prevista nesta 
Resolução não se aplica às autoridades abrangidas pela previsão do art. 33, parágrafo único, 
da Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979. (Redação dada pela Resolução n° 183, 
de 24 de janeiro de 2018) 

 

Art. 2º Em poder de quaisquer peças de informação, o membro do Ministério 
Público poderá: 
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I – promover a ação penal cabível; 
 

II – instaurar procedimento investigatório criminal; 
 

III – encaminhar as peças para o Juizado Especial Criminal, caso a infração seja 
de menor potencial ofensivo; 

 

IV – promover fundamentadamente o respectivo arquivamento; 
 

V – requisitar a instauração de inquérito policial, indicando, sempre que 
possível, as diligências necessárias à elucidação dos fatos, sem prejuízo daquelas que vierem 
a ser realizadas por iniciativa da autoridade policial competente. 

 

Art. 3º O procedimento investigatório criminal poderá ser instaurado de 
ofício, por membro do Ministério Público, no âmbito de suas atribuições criminais, ao tomar 
conhecimento de infração penal, por qualquer meio, ainda que informal, ou mediante 
provocação. 

 

§ 1º O procedimento investigatório criminal deverá tramitar, comunicar seus 
atos e transmitir suas peças, preferencialmente, por meio eletrônico. 

 

§ 2º O procedimento deverá ser instaurado sempre que houver determinação 
do Procurador-Geral da República, do Procurador-Geral de Justiça ou do Procurador-Geral 
de Justiça Militar, diretamente ou por delegação, nos moldes da lei, em caso de discordância 
da promoção de arquivamento de peças de informação. 

 

§ 3º A designação a que se refere o § 2º deverá recair sobre membro do 
Ministério Público diverso daquele que promoveu o arquivamento. 

 

§ 4º A distribuição de peças de informação deverá observar as regras internas 
previstas no sistema de divisão de serviços. 

 

§ 5º No caso de instauração de ofício, o procedimento investigatório criminal 
será distribuído livremente entre os membros da instituição que tenham atribuições para 
apreciálo, incluído aquele que determinou a sua instauração, observados os critérios fixados 
pelos órgãos especializados de cada Ministério Público e respeitadas as regras de 
competência temporária em razão da matéria, a exemplo de grupos específicos criados para 
apoio e assessoramento e de forças-tarefas devidamente designadas pelo procurador-geral 
competente, e as relativas à conexão e à continência. 

 

§ 6º O membro do Ministério Público, no exercício de suas atribuições 
criminais, deverá dar andamento, no prazo de 30 (trinta) dias a contar de seu recebimento, 
às representações, requerimentos, petições e peças de informação que lhe sejam 
encaminhadas, podendo este prazo ser prorrogado, fundamentadamente, por até 90 
(noventa) dias, nos casos em que sejam necessárias diligências preliminares. 

 

Art. 3.º O procedimento investigatório criminal poderá ser instaurado de 
ofício, por membro do Ministério Público, no âmbito de suas atribuições criminais, ao tomar 
conhecimento de infração penal de iniciativa pública, por qualquer meio, ainda  que 
informal, ou mediante provocação. (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro 
de 2018) 
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§ 1º O procedimento investigatório criminal deverá tramitar, comunicar seus 
atos e transmitir suas peças, preferencialmente, por meio eletrônico. (Redação dada pela 
Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

 

§ 2º A distribuição de peças de informação deverá observar as regras internas 
previstas no sistema de divisão de serviços. (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de 
janeiro de 2018) 

 

§ 3º No caso de instauração de ofício, o procedimento investigatório criminal 
será distribuído livremente entre os membros da instituição que tenham atribuições para 
apreciálo, incluído aquele que determinou a sua instauração, observados os critérios fixados 
pelos órgãos especializados de cada Ministério Público e respeitadas as regras de 
competência temporária em razão da matéria, a exemplo de grupos específicos criados para 
apoio e assessoramento e de forças-tarefas devidamente designadas pelo Procurador-Geral 
competente, e as relativas à conexão e à continência. (Redação dada pela Resolução n° 183, 
de 24 de janeiro de 2018) 

 

§ 4º O membro do Ministério Público, no exercício de suas atribuições 
criminais, deverá dar andamento, no prazo de 30 (trinta) dias a contar de seu recebimento, 
às representações, requerimentos, petições e peças de informação que lhe sejam 
encaminhadas, podendo este prazo ser prorrogado, fundamentadamente, por até 90 
(noventa) dias, nos casos em que sejam necessárias diligências preliminares. (Redação dada 
pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

 

Art. 4º O procedimento investigatório criminal será instaurado por portaria 
fundamentada, devidamente registrada e autuada, com a indicação dos fatos a serem 
investigados e deverá conter, sempre que possível, o nome e a qualificação do autor da 
representação e a determinação das diligências iniciais. 

 

Parágrafo único. Se, durante a instrução do procedimento investigatório 
criminal, for constatada a necessidade de investigação de outros fatos, o membro do 
Ministério Público poderá aditar a portaria inicial ou determinar a extração de peças para 
instauração de outro procedimento. 

 

Art. 5º Da instauração do procedimento investigatório criminal far-se-á 
comunicação imediata e, preferencialmente, eletrônica ao Órgão Superior competente, 
sendo dispensada tal comunicação em caso de registro em sistema eletrônico. 

 

CAPÍTULO II 
DAS INVESTIGAÇÕES CONJUNTAS 

 

Art. 6º O procedimento investigatório criminal poderá ser instaurado de 
forma conjunta, por meio de força tarefa ou por grupo de atuação especial composto por 
membros do Ministério Público, cabendo sua presidência àquele que o ato de instauração 
designar. 

§ 1º Poderá também ser instaurado procedimento investigatório criminal, por 
meio de atuação conjunta entre Ministérios Públicos dos Estados, da União e de outros 
países. 

§ 2º O arquivamento do procedimento investigatório deverá ser objeto de 
controle e eventual revisão em cada Ministério Público, cuja apreciação se limitará ao 
âmbito de atribuição do respectivo Ministério Público. 
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§ 3º Nas hipóteses de investigações que se refiram a temas que abranjam atribuições de 
mais de um órgão de execução do Ministério Público, os procedimentos investigatórios 
deverão ser objeto de arquivamento e controle respectivo com observância das regras de 
atribuição de cada órgão de execução. (Incluído pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 
2018) 

CAPÍTULO III 
DA INSTRUÇÃO 

 

Art. 7º Sem prejuízo de outras providências inerentes a sua atribuição 
funcional e legalmente previstas, o membro do Ministério Público, na condução das 
investigações, poderá: 

 

Art. 7º O membro do Ministério Público, observadas as hipóteses de reserva 
constitucional de jurisdição e sem prejuízo de outras providências inerentes a sua atribuição 
funcional, poderá: (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

 

I – fazer ou determinar vistorias, inspeções e quaisquer outras diligências, 
inclusive em organizações militares; 

 

II – requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades, 
órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta, da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios; 

 

III – requisitar informações e documentos de entidades privadas, inclusive de 
natureza cadastral; 

 

IV – notificar testemunhas e vítimas e requisitar sua condução coercitiva, nos 
casos de ausência injustificada, ressalvadas as prerrogativas legais; 

 

V – acompanhar buscas e apreensões deferidas pela autoridade judiciária; 
 

VI – acompanhar cumprimento de mandados de prisão preventiva ou 
temporária deferidas pela autoridade judiciária; 

 

VII – expedir notificações e intimações necessárias; 
 

VIII – realizar oitivas para colheita de informações e esclarecimentos; 
 

IX – ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público ou 
relativo a serviço de relevância pública; 

 

X – requisitar auxílio de força policial. 
 

§ 1º Nenhuma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício 
de função pública 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. 

 

§ 1º Nenhuma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no  exercício 
de função pública 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 
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ou do documento que lhe seja fornecido, ressalvadas as hipóteses de reserva constitucional 
de jurisdição. (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

 

§ 2º As respostas às requisições realizadas pelo Ministério Público deverão ser 
encaminhadas, sempre que determinado, em meio informatizado e apresentadas em 
arquivos que possibilitem a migração de informações para os autos do processo sem 
redigitação. 

 

§ 3º As requisições do Ministério Público serão feitas fixando-se prazo 
razoável de até 10 (dez) dias úteis para atendimento, prorrogável mediante solicitação 
justificada. 

 

§ 4º Ressalvadas as hipóteses de urgência, as notificações para 
comparecimento devem ser efetivadas com antecedência mínima de 48 horas, respeitadas, 
em qualquer caso, as prerrogativas legais pertinentes. 

 

§ 5º A notificação deverá mencionar o fato investigado, salvo na hipótese de 
decretação de sigilo, e a faculdade do notificado de se fazer acompanhar por advogado. 

 

§ 5º A notificação deverá mencionar o fato investigado, salvo na hipótese de 
decretação de sigilo, e a faculdade do notificado de se fazer acompanhar por defensor. 
(Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

 

§ 6º 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. 

 

§ 7º As notificações e requisições previstas neste artigo, quando tiverem 
como destinatários o Governador do Estado, os membros do Poder Legislativo e os 
desembargadores, serão encaminhadas pelo Procurador-Geral de Justiça ou outro órgão do 
Ministério Público a quem essa atribuição seja delegada. 

 

§ 8º As autoridades referidas nos §§ 6º e 7º poderão fixar data, hora e local 
em que puderem ser ouvidas, se for o caso. 

 

§ 9º O membro do Ministério Público será responsável pelo uso indevido das 
informações e documentos que requisitar, inclusive nas hipóteses legais de sigilo e de 
documentos assim classificados. 

 

Art. 8º A colheita de informações e depoimentos deverá ser feita 
preferencialmente de forma oral, mediante a gravação audiovisual, com o fim de obter 
maior fidelidade das informações prestadas. 

 

§ 1º O membro do Ministério Público poderá requisitar o cumprimento das 
diligências de oitiva de testemunhas ou informantes a servidores da instituição, a policiais 
civis, militares ou federais, guardas municipais ou a qualquer outro servidor público que 
tenha como atribuições fiscalizar atividades cujos ilícitos possam também caracterizar delito. 
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§ 2º A requisição referida no parágrafo anterior deverá ser comunicada ao seu 
destinatário pelo meio mais expedito possível e a oitiva deverá ser realizada, sempre que 
possível, no local em que se encontrar a pessoa a ser ouvida. 

 

§ 3º O funcionário público, no cumprimento das diligências de que trata este 
artigo, após a oitiva da testemunha ou informante, deverá imediatamente elaborar relatório 
legível, sucinto e objetivo sobre o teor do depoimento, no qual deverão ser consignados a 
data e hora aproximada do crime, onde ele foi praticado, as suas circunstâncias, quem o 
praticou e os motivos que o levaram a praticar, bem ainda identificadas eventuais vítimas e 
outras testemunhas do fato, sendo dispensável a confecção do referido relatório quando o 
depoimento for colhido mediante gravação audiovisual. 

 

§ 4º O Ministério Público, sempre que possível, deverá fornecer formulário 
para preenchimento pelo servidor público dos dados objetivos e sucintos que deverão 
constar do relatório. 

 

§ 5º O funcionário público que cumpriu a requisição deverá assinar o relatório 
e, se possível, também o deverá fazer a testemunha ou informante. 

 

§ 6º O interrogatório de suspeitos e a oitiva das pessoas referidas nos §§ 6º e 
7º do art. 7º deverão necessariamente ser realizados pelo membro do Ministério Público. 

 

§ 7º Somente em casos excepcionais e imprescindíveis deverá ser feita a 
transcrição dos depoimentos colhidos na fase investigatória. 

 

§ 8º As testemunhas, informantes e suspeitos ouvidos na fase de investigação 
serão informados do dever de comunicar ao Ministério Público qualquer mudança de 
endereço, telefone ou e-mail. 

 

§ 1º Somente em casos excepcionais e imprescindíveis deverá ser feita a 
transcrição dos depoimentos colhidos na fase investigatória. (Redação dada pela Resolução 
n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

 

§ 2º O membro do Ministério Público poderá requisitar o cumprimento das 
diligências de oitiva de testemunhas ou informantes a servidores da instituição, policiais 
civis, militares ou federais, guardas municipais ou a qualquer outro servidor público que 
tenha como atribuições fiscalizar atividades cujos ilícitos possam também caracterizar delito. 
(Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

 

§ 3º A requisição referida no parágrafo anterior deverá ser comunicada ao seu 
destinatário pelo meio mais expedito possível, e a oitiva deverá ser realizada, sempre que 
possível, no local em que se encontrar a pessoa a ser ouvida. (Redação dada pela Resolução 
n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

 

§ 4º O funcionário público, no cumprimento das diligências de que trata este 
artigo, após a oitiva da testemunha ou informante, deverá imediatamente elaborar relatório 
legível, sucinto e objetivo sobre o teor do depoimento, no qual deverão ser consignados a 
data e hora aproximada do crime, onde ele foi praticado, as suas circunstâncias, quem o 
praticou e os motivos que o levaram a praticar, bem ainda identificadas eventuais vítimas e 
outras testemunhas do fato, sendo dispensável a confecção do referido relatório quando o 



233  

depoimento for colhido mediante gravação audiovisual. (Redação dada pela Resolução n° 
183, de 24 de janeiro de 2018) 

 

§ 5º O Ministério Público, sempre que possível, deverá fornecer formulário 
para preenchimento pelo servidor público dos dados objetivos e sucintos que deverão 
constar do relatório. (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

 

§ 6º O funcionário público que cumpriu a requisição deverá assinar o relatório 
e, se possível, também o deverá fazer a testemunha ou informante. (Redação dada pela 
Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

 

§ 7º O interrogatório de suspeitos e a oitiva das pessoas referidas nos §§ 6º e 
7º do art. 7º deverão necessariamente ser realizados pelo membro do Ministério Público. 
(Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

 

§ 8º As testemunhas, informantes e suspeitos ouvidos na fase de investigação 
serão informados do dever de comunicar ao Ministério Público qualquer mudança de 
endereço, telefone ou e-mail. (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 
2018) 

 

Art. 9º O autor do fato investigado poderá apresentar, querendo, as 
informações que considerar adequadas, inclusive por meio de advogado. 

 

Art. 9º O autor do fato investigado poderá apresentar, querendo, as 
informações que considerar adequadas, facultado o acompanhamento por defensor. 
(Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

 

§ 1º O defensor poderá examinar, mesmo sem procuração, autos de 
procedimento de investigação criminal, findos ou em andamento, ainda que conclusos ao 
presidente, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou  digital. 
(Incluído pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

 

§ 2º Para os fins do parágrafo anterior, o defensor deverá apresentar 
procuração, quando decretado o sigilo das investigações, no todo ou em parte. (Incluído pela 
Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

 

§ 3º O órgão de execução que presidir a investigação velará para que o 
defensor constituído nos autos assista o investigado durante a apuração de infrações, de 
forma a evitar a alegação de nulidade do interrogatório e, subsequentemente, de todos os 
elementos probatórios dele decorrentes ou derivados, nos termos da Lei nº 8.906, de 4 de 
julho de 1994. (Incluído pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

 

§ 4º O presidente do procedimento investigatório criminal poderá delimitar o 
acesso do defensor 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 Resolução n° 183, de 24 
de janeiro de 2018) 

 

Art. 10. As diligências serão documentadas em autos sucinto e 
circunstanciado. 
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Art. 10. As diligências serão documentadas em autos de modo sucinto e 
circunstanciado. (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

 

Art. 11. As inquirições que devam ser realizadas fora dos limites territoriais da 
unidade em que se realizar a investigação serão feitas, sempre que possível, por meio de 
videoconferência, podendo ainda ser deprecadas ao respectivo órgão do Ministério Público 
local. 

 

§ 1º Nos casos referidos no caput deste artigo, o membro do Ministério 
Público poderá optar por realizar diretamente a inquirição com a prévia ciência ao órgão 
ministerial local, que deverá tomar as providências necessárias para viabilizar a diligência e 
colaborar com o cumprimento dos atos para a sua realização. 

 

§ 2º A deprecação e a ciência referidas neste artigo poderão ser feitas por 
qualquer meio hábil de comunicação. 

 

§ 3º O disposto neste artigo não obsta a requisição de informações, 
documentos, vistorias, perícias a órgãos ou organizações militares sediados em localidade 
diversa daquela em que lotado o membro do Ministério Público. 

 

Art. 12. A pedido da pessoa interessada, será fornecida comprovação escrita 
de comparecimento. 

 

Art. 13. O procedimento investigatório criminal deverá ser concluído no prazo 
de 90 (noventa) dias, permitidas, por igual período, prorrogações sucessivas, por decisão 
fundamentada do membro do Ministério Público responsável pela sua condução. 

 

§ 1º Cada unidade do Ministério Público manterá, para conhecimento dos 
órgãos superiores, controle atualizado, preferencialmente por meio eletrônico, do 
andamento de seus procedimentos investigatórios criminais, observado o nível de sigilo e 
confidencialidade que a investigação exigir, nos termos do art. 15 desta Resolução. 

 

§ 2º O controle referido no parágrafo anterior poderá ter nível de acesso 
restrito ao Procurador-Geral da República, Procurador-Geral de Justiça ou Procurador-Geral 
de Justiça Militar, mediante justificativa lançada nos autos. 

 

§ 2º O controle referido no parágrafo anterior poderá ter nível de acesso 
restrito ao Procurador-Geral da República, ao Procurador-Geral de Justiça, ao Procurador- 
Geral de Justiça Militar e ao respectivo Corregedor-Geral, mediante justificativa lançada nos 
autos. (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

 

CAPÍTULO IV 
DA PERSECUÇÃO PATRIMONIAL 

 

Art. 14. A persecução patrimonial voltada à localização de qualquer benefício 
derivado ou obtido, direta ou indiretamente, da infração penal, ou de bens ou valores lícitos 
equivalentes, com vistas à propositura de medidas cautelares reais, confisco definitivo e 
identificação do beneficiário econômico final da conduta, será realizada em anexo autônomo 
do procedimento investigatório criminal. 
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§ 1º Proposta a ação penal, a instrução do procedimento tratado no caput 
poderá prosseguir até que ultimadas as diligências de persecução patrimonial. 

 

§ 2° Caso a investigação sobre a materialidade e autoria da infração penal já 
esteja concluída, sem que tenha sido iniciada a investigação tratada neste capítulo, 
procedimento investigatório específico poderá ser instaurado com o objetivo principal de 
realizar a persecução patrimonial. 

 

CAPÍTULO V 
PUBLICIDADE 

 

Art. 15. Os atos e peças do procedimento investigatório criminal são públicos, 
nos termos desta Resolução, salvo disposição legal em contrário ou por razões de interesse 
público ou conveniência da investigação. 

 

Parágrafo único. A publicidade consistirá: 
 

I – na expedição de certidão, mediante requerimento do investigado, da 
vítima ou seu representante legal, do Poder Judiciário, do Ministério Público ou de terceiro 
diretamente interessado; 

 

II – no deferimento de pedidos de vista ou de extração de cópias, desde que 
realizados de forma fundamentada pelas pessoas referidas no inciso I ou a seus advogados 
ou procuradores com poderes específicos, ressalvadas as hipóteses de sigilo; 

 

III – na prestação de informações ao público em geral, a critério do presidente 
do procedimento investigatório criminal, observados o princípio da presunção de inocência e 
as hipóteses legais de sigilo. 

 

II – no deferimento de pedidos de extração de cópias, com atenção ao 
disposto no § 1º do art. 3º desta Resolução e ao uso preferencial de meio eletrônico, desde 
que realizados de forma fundamentada pelas pessoas referidas no inciso I, pelos seus 
procuradores com poderes específicos ou por advogado, independentemente de 
fundamentação, ressalvada a limitação de acesso aos autos sigilosos a defensor que não 
possua procuração ou não comprove atuar na defesa do investigado; (Redação dada pela 
Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

 

III – no deferimento de pedidos de vista, realizados de forma fundamentada 
pelas pessoas referidas no inciso I ou pelo defensor do investigado, pelo prazo de 5 (cinco) 
dias ou outro que assinalar fundamentadamente o presidente do procedimento 
investigatório criminal, com atenção à restrição de acesso às diligências cujo sigilo tenha sido 
determinado na forma do § 4º do art. 9º desta Resolução; (Redação dada pela Resolução n° 
183, de 24 de janeiro de 2018) 

 

IV – na prestação de informações ao público em geral, a critério do presidente 
do procedimento investigatório criminal, observados o princípio da presunção de inocência  
e as hipóteses legais de sigilo. (Anterior inciso III renumerado para IV pela Resolução n° 183, 
de 24 de janeiro de 2018) 

 

Art. 16. O presidente do procedimento investigatório criminal poderá decretar 
o sigilo das investigações, no todo ou em parte, por decisão fundamentada, quando a 
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elucidação do fato ou interesse público exigir, garantida ao investigado a obtenção, por 
cópia autenticada, de depoimento que tenha prestado e dos atos de que tenha, 
pessoalmente, participado. 

 

Art. 16. O presidente do procedimento investigatório criminal poderá decretar 
o sigilo das investigações, no todo ou em parte, por decisão fundamentada, quando a 
elucidação do fato ou interesse público exigir, garantido o acesso aos autos ao investigado e 
ao seu defensor, desde que munido de procuração ou de meios que comprovem atuar na 
defesa do investigado, cabendo a ambos preservar o sigilo sob pena de responsabilização. 
(Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

 

Paragrafo único. Em caso de pedido da parte interessada para a expedição de 
certidão a respeito da existência de procedimentos investigatórios criminais, é vedado fazer 
constar qualquer referência ou anotação sobre investigação sigilosa. 

 

CAPÍTULO VI 
DOS DIREITOS DAS VÍTIMAS 

 

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

§ 1º O membro do Ministério Público velará pela segurança de vítimas e 
testemunhas que sofrerem ameaça ou que, de modo concreto, estejam suscetíveis a sofrer 
intimidação por parte de acusados, de parentes deste ou pessoas a seu mando, podendo, 
inclusive, requisitar proteção policial em seu favor. 

 

§ 2º O membro do Ministério Público que preside o procedimento 
investigatório criminal, no curso da investigação ou mesmo após o ajuizamento da ação 
penal, deverá providenciar o encaminhamento da vítima ou de testemunhas, caso presentes 
os pressupostos legais, para inclusão em Programa de Proteção de Assistência a Vítimas e a 
Testemunhas ameaçadas ou em Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes 
Ameaçados, conforme o caso. 

 

§ 3º Em caso de medidas de proteção ao investigado, as vítimas e 
testemunhas, o membro do Ministério Público observará a tramitação prioritária do feito, 
bem como providenciará, se o caso, a oitiva antecipada dessas pessoas ou pedirá a 
antecipação dessa oitiva em juízo. 

 

§ 4º O membro do Ministério Público que preside o procedimento 
investigatório criminal providenciará o encaminhamento da vítima e outras pessoas 
atingidas pela prática do fato criminoso apurado à rede de assistência, para atendimento 
multidisciplinar, especialmente nas áreas psicossocial, de assistência jurídica e de saúde, a 
expensas do ofensor ou do Estado. 

 

CAPÍTULO VII 
DO ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL 

 

Art. 18. Nos delitos cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, não 
sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor ao investigado acordo de 
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não persecução penal, desde que este confesse formal e detalhadamente a prática do delito 
e indique eventuais provas de seu cometimento, além de cumprir os seguintes requisitos, de 
forma cumulativa ou não: 

 

I  – reparar o dano ou restituir a coisa à vítima; 
 

II – renunciar voluntariamente a bens e direitos, de modo a gerar resultados 
práticos equivalentes aos efeitos genéricos da condenação, nos termos e condições 
estabelecidos pelos arts. 91 e 92 do Código Penal; 

 

III – comunicar ao Ministério Público eventual mudança de endereço, número 
de telefone ou e-mail; 

 

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

 

V   – pagar prestação pecuniária,  a  ser  estipulada  nos  termos  do  art.  45 
do Código Penal, a entidade  pública  ou  de  interesse  social  a  ser  indicada  pelo  
Ministério Público, devendo a prestação ser  destinada  preferencialmente  àquelas 
entidades que tenham como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos 
aparentemente lesados pelo delito. 

 

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

 

§ 1º Não se admitirá a proposta nos casos em que: 
 

I  – for cabível a transação penal, nos termos da lei; 
 

II – o dano causado for superior a vinte salários-mínimos ou a parâmetro 
diverso definido pelo respectivo órgão de coordenação; 

 

III – o investigado incorra em alguma das hipóteses previstas no art. 76, § 2º, 
da Lei nº 9.099/95; 

 

IV – o aguardo para o cumprimento do acordo possa acarretar a prescrição da 
pretensão punitiva estatal. 

 

§ 2º O acordo será formalizado nos autos, com a qualificação completa do 
investigado e estipulará de modo claro as suas condições, eventuais valores a serem 
restituídos e as datas para cumprimento e será firmado pelo membro do Ministério Público, 
pelo investigado e seu advogado. 

 

§ 3º A confissão detalhada dos fatos e as tratativas do acordo deverão ser 
registrados pelos meios ou recursos de gravação audiovisual, destinados a obter maior 
fidelidade das informações. 

 

§ 4º É dever do investigado comprovar mensalmente o cumprimento das 
condições, independentemente de notificação ou aviso prévio, devendo ele, quando for o 
caso, por iniciativa própria, apresentar imediatamente e de forma documentada eventual 
justificativa para o não cumprimento do acordo. 
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§ 5º O acordo de não-persecução poderá ser celebrado na mesma 
oportunidade da audiência de custódia. 

 

§ 6º Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo ou não 
comprovando o investigado o seu cumprimento, no prazo e nas condições estabelecidas, o 
membro do Ministério Público deverá, se for o caso, imediatamente oferecer denúncia. 

 

§ 7º O descumprimento do acordo de não-persecução pelo investigado, 
também, poderá ser utilizado pelo membro do Ministério Público como justificativa para o 
eventual não-oferecimento de suspensão condicional do processo. 

 

§ 8º Cumprido integralmente o acordo, o Ministério Público promoverá o 
arquivamento da investigação, sendo que esse pronunciamento, desde que esteja em 
conformidade com as leis e com esta Resolução, vinculará toda a Instituição. 

 

Art. 18. Não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá 
propor ao investigado acordo de não persecução penal quando, cominada pena mínima 
inferior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça a 
pessoa, o investigado tiver confessado formal e circunstanciadamente a sua prática, 
mediante as seguintes condições, ajustadas cumulativa ou alternativamente: (Redação dada 
pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

 

I – reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, salvo impossibilidade de fazê- 
lo; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

 

II – renunciar voluntariamente a bens e direitos, indicados pelo Ministério 
Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; (Redação dada pela Resolução n° 
183, de 24 de janeiro de 2018) 

 

III – prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período 
correspondente à pena mínima cominada ao delito, diminuída de um a dois terços, em local 
a ser indicado pelo Ministério Público; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de 
janeiro de 2018) 

 

IV – pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do 
Código Penal, a entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo Ministério 
Público, devendo a prestação ser destinada preferencialmente àquelas entidades que 
tenham como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente 
lesados pelo delito; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

 

V – cumprir outra condição estipulada pelo Ministério Público, desde que 
proporcional e compatível com a infração penal aparentemente praticada. (Redação dada 
pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

 

§ 1º Não se admitirá a proposta nos casos em que: (Redação dada pela 
Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

 

I – for cabível a transação penal, nos termos da lei; (Redação dada pela 
Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 
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II – o dano causado for superior a vinte salários mínimos ou a parâmetro 
econômico diverso definido pelo respectivo órgão de revisão, nos termos da 
regulamentação local; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

 

III – o investigado incorra em alguma das hipóteses previstas no art. 76, § 2º, 
da Lei nº 9.099/95; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

 

IV – o aguardo para o cumprimento do acordo possa acarretar a prescrição da 
pretensão punitiva estatal; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

 

V – o delito for hediondo ou equiparado e nos casos de incidência da Lei nº 
11.340, de 7 de agosto de 2006; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 
2018) 

 

VI – a celebração do acordo não atender ao que seja necessário e suficiente 
para a reprovação e prevenção do crime. (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de 
janeiro de 2018) 

 

§ 2º A confissão detalhada dos fatos e as tratativas do acordo serão 
registrados pelos meios ou recursos de gravação audiovisual, destinados a obter maior 
fidelidade das informações, e o investigado deve estar sempre acompanhado de seu 
defensor. (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

 

§ 3º O acordo será formalizado nos autos, com a qualificação completa do 
investigado e estipulará de modo claro as suas condições, eventuais valores a serem 
restituídos e as datas para cumprimento, e será firmado pelo membro do Ministério Público, 
pelo investigado e seu defensor. (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 
2018) 

 

§ 4º Realizado o acordo, a vítima será comunicada por qualquer meio idôneo, 
e os autos serão submetidos à apreciação judicial. (Redação dada pela Resolução n° 183, de 
24 de janeiro de 2018) 

 

§ 5º Se o juiz considerar o acordo cabível e as condições adequadas e 
suficientes, devolverá os autos ao Ministério Público para sua implementação. (Redação 
dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

 

§ 6º Se o juiz considerar incabível o acordo, bem como inadequadas ou 
insuficientes as condições celebradas, fará remessa dos autos ao procurador-geral ou órgão 
superior interno responsável por sua apreciação, nos termos da legislação vigente, que 
poderá adotar as seguintes providências: (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de 
janeiro de 2018) 

 

I – oferecer denúncia ou designar outro membro para oferecê-la; (Redação 
dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

 

II – complementar as investigações ou designar outro membro para 
complementá-la; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

 

III – reformular a proposta de acordo de não persecução, para apreciação do 
investigado; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 
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IV – manter o acordo de não persecução, que vinculará toda a Instituição. 
(Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

 

§ 7º O acordo de não persecução poderá ser celebrado na mesma 
oportunidade da audiência de custódia. (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de 
janeiro de 2018) 

 

§ 8º É dever do investigado comunicar ao Ministério Público eventual 
mudança de endereço, número de telefone ou e-mail, e comprovar mensalmente o 
cumprimento das condições, independentemente de notificação ou aviso prévio, devendo 
ele, quando for o caso, por iniciativa própria, apresentar imediatamente e de forma 
documentada eventual justificativa para o não cumprimento do acordo. (Redação dada pela 
Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

 

§ 9º Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo ou não 
observados os deveres do parágrafo anterior, no prazo e nas condições estabelecidas, o 
membro do Ministério Público deverá, se for o caso, imediatamente oferecer denúncia. 
(Incluído pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

 

§ 10 O descumprimento do acordo de não persecução pelo investigado 
também poderá ser utilizado pelo membro do Ministério Público como justificativa para o 
eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. (Incluído pela Resolução 
n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

 

§ 11 Cumprido integralmente o acordo, o Ministério Público promoverá o 
arquivamento da investigação, nos termos desta Resolução. (Incluído pela Resolução n° 183, 
de 24 de janeiro de 2018) 

 

§ 12 As disposições deste Capítulo não se aplicam aos delitos cometidos por 
militares que afetem a hierarquia e a disciplina. (Incluído pela Resolução n° 183, de 24 de 
janeiro de 2018) 

 

§ 13 Para aferição da pena mínima cominada ao delito, a que se refere o 
caput, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. 
(Incluído pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

 

CAPÍTULO VII 
DA CONCLUSÃO E DO ARQUIVAMENTO 

 

Art. 19. Se o membro do Ministério Público responsável pelo procedimento 
investigatório criminal se convencer da inexistência de fundamento para a propositura de 
ação penal pública ou constatar o cumprimento do acordo de não-persecução, nos termos 
do art. 17, promoverá o arquivamento dos autos ou das peças de informação, fazendo-o 
fundamentadamente. 

 

Parágrafo único. A promoção de arquivamento será apresentada ao juízo 
competente, nos moldes do art. 28 do Código de Processo Penal, ou ao órgão superior 
interno responsável por sua apreciação, nos termos da legislação vigente. 

 

Art. 19. Se o membro do Ministério Público responsável pelo procedimento 
investigatório criminal se convencer da inexistência de fundamento para a propositura de 
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ação penal pública, nos termos do art. 17, promoverá o arquivamento dos autos ou das 
peças de informação, fazendo-o fundamentadamente. (Redação dada pela Resolução n° 183, 
de 24 de janeiro de 2018) 

 

§ 1º A promoção de arquivamento será apresentada ao juízo competente, nos 
moldes do art. 28 do Código de Processo Penal, ou ao órgão superior interno responsável 
por sua apreciação, nos termos da legislação vigente. (Anterior p arágrafo único renumerado 
para § 1º pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

 

§ 2º Na hipótese de arquivamento do procedimento investigatório criminal, 
ou do inquérito policial, quando amparado em acordo de não persecução penal, nos termos 
do artigo anterior, a promoção de arquivamento será necessariamente apresentada ao juízo 
competente, nos moldes do art. 28 do Código de Processo Penal. (Incluído pela Resolução n° 
183, de 24 de janeiro de 2018) 

 

Art. 20. Se houver notícia da existência de novos elementos de informação, 
poderá o membro do Ministério Público requerer o desarquivamento dos autos, 
providenciando-se a comunicação a que se refere o art. 5º desta Resolução. 

 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 21. No procedimento investigatório criminal serão observados os direitos 
e as garantias individuais consagrados na Constituição da República Federativa do Brasil, 
aplicando-se, no que couber, as normas do Código de Processo Penal e a legislação especial 
pertinente. 

 

Parágrafo único. É direito do defensor, no interesse do representado, ter 
acesso amplo aos elementos de informação que, já documentados em procedimento 
investigatório realizado pelo Ministério Público, digam respeito ao exercício do direito de 
defesa. 

 

Art. 21. No procedimento investigatório criminal serão observados os direitos 
e as garantias individuais consagrados na Constituição da República Federativa do Brasil, 
bem como as prerrogativas funcionais do investigado, aplicando-se, no que couber, as 
normas do Código de Processo Penal e a legislação especial pertinente. (Redação dada pela 
Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 

 

Parágrafo único (Revogado pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 
 

Art. 22. Os órgãos do Ministério Público deverão promover a adequação dos 
procedimentos de investigação em curso aos termos da presente Resolução, no prazo de 90 
(noventa) dias a partir de sua entrada em vigor. 

 

Art. 23. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Art. 24. Fica revogada a Resolução CNMP nº 13, de 2 de outubro de 2006. 

Brasília-DF, 7 de agosto de 2017. 

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS 
Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 
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RREESSOOLLUUÇÇÃÃOO NNºº 002200//22001133––CCPPJJ,, DDEE 2244 DDEE OOUUTTUUBBRROO DDEE 22001133 

((PPuubblliiccaaddaa nnoo DDiiáárriioo OOffiicciiaall nnºº 3322551166,, ccaadd.. 99,, pp.. 22--66,, eeddiiççããoo ddee 66//1111//22001133)) 

((RReeppuubblliiccaaddaa nnoo DDiiáárriioo OOffiicciiaall nnºº 3322551177,, ccaadd.. 1100,, pp.. 55--88,, eeddiiççããoo ddee 77//1111//22001133)) 

((RReeppuubblliiccaaddaa nnoo DDiiáárriioo OOffiicciiaall nnºº 3322552288,, ccaadd.. 1111,, pp.. 44--77,, eeddiiççããoo ddee 2255//1111//22001133 

((EErrrraattaa ppuubblliiccaaddaa nnoo DDiiáárriioo OOffiicciiaall nnºº 3322777788,, ccaadd.. 77,, pp.. 99,, eeddiiççããoo ddee 

2288//1111//22001144))  
 ((AAttuuaalliizzaaddaa aattéé aa RReessoolluuççããoo nnºº 000077//22002200--CCPPJJ,, ddee 1177//0099//22002200)) 

 

Dispõe sobre a modificação da estrutura das Promotorias 
de Justiça de Terceira Entrância, das atribuições de 
cargos de Promotor de Justiça que as integram e dá 
outras providências. 

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DO PARÁ, no uso de suas atribuições previstas no art. 23, § 3º, da Lei nº 8.625 (Lei Orgânica 
Nacional do Ministério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e no art. 21, incisos XXIII e XXV, 
da Lei Complementar Estadual nº 057 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), 
de 6 de julho de 2006, e 

CONSIDERANDO que o art. 127, § 1º da Constituição Federal consagrou o princípio 
institucional da unidade, segundo o qual, em todas as manifestações e respectiva atuação, os 
membros do Ministério Público representam a Instituição como um todo, como se essa fosse 
sua vontade única, e o da indivisibilidade, de sorte que um membro do Ministério Público, em 
caso de férias, licença ou impedimento, pode ser substituído por outro em suas funções, sem 
prejuízo ao trabalho institucional, pois é o Ministério Público quem está à frente do 
processo, e não a pessoa física do Promotor de Justiça; 

CONSIDERANDO o art. 7º da Recomendação nº 16, de 28 de abril de 2010, do 
Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO as conclusões das reuniões com as Coordenadorias das Promotorias 
de Justiça de Terceira Entrância; 

CONSIDERANDO as informações constantes dos Relatórios de Atividades dos 
membros do Ministério Público, fornecidas pela Corregedoria-Geral e pelo Departamento de 
Atividades Judiciais; 

CONSIDERANDO, ainda, o interesse público de racionalizar e socializar as múltiplas e 
absorventes tarefas dos Promotores de Justiça; e 

CONSIDERANDO, finalmente, a proposta do Procurador-Geral de Justiça submetida à 
deliberação do Colegiado, 

R E S O L V E, 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

Art. 1º Modificar atribuições e consolidar, no âmbito do Ministério Público do Estado do 
Pará, a composição das Promotorias de Justiça de Terceira Entrância e as atribuições dos cargos de 
Promotor de Justiça que as integram. 
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CAPÍTULO II 

DAS PROMOTORIAS E DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA 

 

Seção I 

Das Promotorias de Justiça 

 

Art. 2º As Promotorias de Justiça são órgãos de administração do Ministério Público 
com pelo menos um cargo de Promotor de Justiça, na forma do art. 23, “caput”, da Lei nº 
8.625, de 12 de fevereiro de 1993, e art. 47 da Lei Complementar Estadual nº 057, de 6 de 
julho de 2006, e conforme o disposto nesta Resolução. 

Parágrafo único. As Promotorias de Justiça possuem atribuições judiciais e 
extrajudiciais, cíveis e criminais, especiais, gerais e cumulativas, na forma do art. 23, § 1º, da 
Lei nº 8.625, de 1993, e art. 49 da Lei Complementar Estadual nº 057, de 2006. 

 

Seção II 

Dos Promotores de Justiça 
 
Art. 3º Aos Promotores de Justiça, além das atribuições que lhe forem cometidas por 

esta Resolução, incumbe exercer, no âmbito da respectiva Promotoria de Justiça, todas as 
funções de órgão de execução previstas na Constituição Federal, na Constituição Estadual, na 
Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado 
do Pará, nas leis processuais e em qualquer outro diploma legal, garantindo a aplicação dos 
princípios institucionais da unidade e indivisibilidade. 

Parágrafo único. No exercício das respectivas atribuições, os Promotores de Justiça 
poderão atuar de forma autônoma ou em conjunto com outros Promotores de Justiça. 

 
CAPÍTULO III 

DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TERCEIRA ENTRÂNCIA 
 

Art. 4º As Promotorias de Justiça de Terceira Entrância compreendem:  

I - as Promotorias de Justiça Criminal, com a seguinte composição: 

a) Promotorias de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial, compostas por 
quatro cargos de Promotor de Justiça; 

b) Promotoria de Justiça de Crimes Contra a Ordem Tributária, composta por dois 
cargos de Promotor de Justiça; (Redação dada pela Resolução nº 010/2016-CPJ, de 10 de 
agosto de 2016) 

c) Promotorias de Justiça de Execuções Penais, Penas e Medidas 
Alternativas, compostas por cinco cargos de Promotor de Justiça; 

d) Promotorias de Justiça Criminal comum, compostas por dezoito cargos de 
Promotor de Justiça; 
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e) Promotorias de Justiça Militar, compostas por dois cargos de Promotor de 
Justiça; 

f) Promotorias de Justiça do Tribunal do Júri, compostas por quatro cargos de 
Promotor de Justiça; e (Redação dada pela Resolução nº 009/2018-CPJ, de 3 de 

maio de 2018) 

g) Promotorias de Justiça de Entorpecentes, compostas por dois cargos de 
Promotor de Justiça; 

II - as Promotorias de Justiça Cíveis, com a seguinte composição: 

a) Promotorias de Justiça de Família, compostas por dez cargos de Promotor 
de Justiça; 

b) Promotorias de Justiça de Órfãos, Interditos e Incapazes, compostas por 
três cargos de Promotor de Justiça; 

c) Promotorias de Justiça de Registros Públicos, Resíduos, Casamentos e Cartas 
Precatórias, compostas por dois cargos de Promotor de Justiça; e 

d) Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações de Interesse 
Social, Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, compõe-se de dois cargos de Promotor 
de Justiça; (Redação dada pela Resolução nº 006/2016-CPJ, de 30 de junho de 2016) 

III - a Promotorias de Justiça de Ações Constitucionais e Fazenda Pública, 
compostas por cinco cargos de Promotor de Justiça; 

IV - as Promotorias de Justiça de Defesa Comunitária, da Cidadania, dos 
Direitos Constitucionais Fundamentais e dos Direitos Humanos, com a seguinte composição: 

a) Promotorias de Justiça do Consumidor, compostas por três cargos de Promotor 
de Justiça; 

b) Promotorias de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência e dos Idosos, 
e de Acidentes de Trabalho, compostas por três cargos de Promotor de Justiça; 

c) Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural e Habitação e 
Urbanismo, compostas por quatro cargos de Promotor de Justiça; 

d) Promotoria de Justiça de Defesa do Cidadão e da Comunidade, composta por um 
cargo de Promotor de Justiça; e 

e) Promotorias de Justiça dos Direitos Constitucionais Fundamentais e dos 
Direitos Humanos, compostas por quatro cargos de Promotor de Justiça. 

V - as Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 
Administrativa, compostas por seis cargos de Promotor de Justiça; 

VI - as Promotorias de Justiça da Infância e Juventude, compostas por dez cargos 
de Promotor de Justiça; 

VII - as Promotorias de Justiça de Violência Doméstica e Familiar Contra a 
Mulher, compostas por quatro cargos de Promotor de Justiça. 

VIII - as Promotorias de Justiça de Icoaraci, com a seguinte composição: 

a) Promotorias de Justiça Criminal de Icoaraci, compostas por cinco cargos de 
Promotor de Justiça; e 
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b) Promotorias de Justiça Cível e de Defesa Comunitária e Cidadania de 
Icoaraci, compostas por cinco cargos de Promotor de Justiça; 

IX - as Promotorias de Justiça de Mosqueiro, compostas por dois cargos de 
Promotor de Justiça; e 

X - as Promotorias de Justiça com atribuições gerais, compostas por dez cargos 
de Promotor de Justiça. 

 

Seção I 

Das Promotorias de Justiça Criminal 
Subseção I 

Das Promotorias de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial 
 
Art. 5º As Promotorias de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial compõem-

se de quatro cargos de Promotor de Justiça, cujos membros possuem atribuições nos 
processos e procedimentos judiciais e extrajudiciais, inclusive cíveis, relativos: 

I - ao controle externo concentrado da atividade policial, nos termos de Resolução 
específica do Colégio de Procuradores de Justiça; (Redação dada pela Resolução nº 
007/2015-CPJ, de 7 de maio de 2015) 

 

II - REVOGADO (Revogado pela Resolução nº 007/2015-CPJ, de 7 de maio 

 
III - a medidas cautelares e audiências de custódia em tramitação nas 1ª e 2ª Varas 

dos Inquéritos Policiais da Capital, cabendo-lhes, na fase pré-processual, pronunciar-se em 
sede de: (Redação dada pela Resolução nº 005/2016-CPJ, de 30 de junho de 2016) 

a) “habeas-corpus” e mandado de segurança; (Redação dada pela Resolução     nº 
007/2015-CPJ, de 7 de maio de 2015) 

b) prisões e liberdade provisória; (Redação dada pela Resolução nº 007/2015- CPJ, 
de 7 de maio de 2015) 

c) REVOGADO (Revogado pela Resolução nº 007/2015-CPJ, de 7 de maio de 2015) 

 
d) busca e apreensão e restituição de coisa apreendida; 

e) interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas e quebra de sigilo em 
geral, para prova em investigação criminal; (Redação dada pela Resolução nº 007/2015- 
CPJ, de 7 de maio de 2015) 

f) REVOGADO (Revogado pela Resolução nº 007/2015-CPJ, de 7 de maio de 2015) 
 
g) REVOGADO (Revogado pela Resolução nº 007/2015-CPJ, de 7 de maio de 2015) 
 
IV - REVOGADO (Revogado pela Resolução nº 007/2015-CPJ, de 7 de maio de 2015) 

 
V - à garantia do direito fundamental à segurança pública, cabendo o 

acompanhamento e a fiscalização dos órgãos governamentais responsáveis pela 
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implementação e execução dos planos e das políticas públicas de segurança. 

§ 1º   Havendo repercussão do fato na área cível, deve o Promotor de Justiça de 
Controle Externo da Atividade Policial encaminhar cópia das peças de que dispõe ao órgão de 
execução com a pertinente atribuição para o inquérito civil público ou ação de improbidade 
administrativa, nos termos do § 3º, do art. 4º, da Resolução nº 20, de 28 de maio de 2007, do 
Conselho Nacional do Ministério Público, podendo atuar em conjunto com este. (Incluido pela 
Resolução nº 007/2015-CPJ, de 7 de maio de 2015) 

§ 2º As requisições ministeriais de instauração de inquéritos policiais serão 
comunicadas às Promotorias de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial, cujos 
membros velarão pelo cumprimento dos prazos para conclusão dos procedimentos. (Incluido 
pela Resolução nº 007/2015-CPJ, de 7 de maio de 2015) 

Art. 6º REVOGADO (Revogado pela Resolução nº 007/2015-CPJ, de 7 de maio de 
2015) 

 
Subseção II 

Da Promotoria de Justiça de Crimes Contra a Ordem Tributária 
 
Art. 7º As Promotorias de Justiça de Crimes Contra a Ordem Tributária 

compõem-se de dois cargos de Promotor de Justiça com atribuições comuns nos processos e 
procedimentos judiciais e extrajudiciais referentes aos crimes contra a ordem tributária. 
(Redação dada pela Resolução nº 010/2016-CPJ, de 10 de agosto de 2016) 

 
Subseção III 

Das Promotorias de Justiça de Execuções Penais, Penas e Medidas Alternativas 

 

Art. 8º As Promotorias de Justiça de Execuções Penais, Penas e Medidas Alternativas 
compõem-se de cinco cargos de Promotor de Justiça, cujos membros possuem atribuições 
nos processos judiciais e extrajudiciais relativos às execuções penais, inclusive cível, cabendo-
lhes instaurar procedimento administrativo, inquérito civil e propor ação civil pública e 
medidas cautelares, atuando da seguinte forma: 

I -   o 1º, 2º, 3º e 4º Promotor de Justiça nos processos em tramitação na 1ª e na 2ª 
Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital; (Redação dada pela Resolução nº 
007/2020, de 17 de setembro de 2020) 

II - o 5º Promotor de Justiça, nos processos em tramitação na Vara de Execução de 
Penas e Medidas Alternativas e visitas às entidades conveniadas que recebem prestadores de 
serviços; e 

III - o 1º, 2º, 3º e 4º Promotor de Justiça de Execuções Penais, Penas e Medidas 
alternativas nas visitas aos estabelecimentos prisionais. (Redação dada pela Resolução nº 
007/2020, de 17 de setembro de 2020) 

Parágrafo único. REVOGADO (Revogado pela Resolução nº 007/2020, de 17 de 
setembro de 2020) 
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Subseção IV 

Das Promotorias de Justiça Criminal comum 
Art. 9º As Promotorias de Justiça Criminal comum compõem-se de dezoito cargos de 

Promotor de Justiça, cujos membros possuem as seguintes atribuições, ressalvadas as 
atribuições das Promotorias de Justiça especializadas: 

I - o 1º Promotor de Justiça, com atuação nos processos da 2ª Vara do Juízo 
Criminal;  

II - o 2º Promotor de Justiça, com atuação nos processos da 3ª Vara do Juízo 
Criminal; 

III - o 3º Promotor de Justiça, com atuação nos processos da 4ª Vara do Juízo 
Criminal; 

IV - o 4º Promotor de Justiça, com atuação nos processos da 5ª Vara do Juízo 
Criminal; 

V - o 5º Promotor de Justiça, com atuação nos processos da 6ª Vara do Juízo Criminal; 
VI - o 6º Promotor de Justiça, com atuação nos processos da 7ª Vara do Juízo 

Criminal; 
VII - o 7º Promotor de Justiça, com atuação nos processos da 8ª Vara do Juízo  

Criminal; 
VIII - o 8º Promotor de Justiça, com atuação nos processos da 1ª Vara do Juízo 

Criminal; 
IX - o 9º Promotor de Justiça, com atuação nos processos da 9ª Vara do Juízo 

Criminal; 
X -   o 10º Promotor de Justiça, com atuação nos processos da 5ª Vara do 

Juizado Especial Criminal; 

XI - o 11º Promotor de Justiça, com atuação nos processos da 2ª Vara do  
Juizado Especial Criminal; 

XII - o 12º Promotor de Justiça, com atuação nos processos da 3ª Vara do 
Juizado Especial Criminal; 

XIII - o 13º Promotor de Justiça, com atuação nos processos da 12ª Vara do 
Juízo criminal; 

XIV - o 14º Promotor de Justiça, com atuação nos processos da 10ª Vara do 
Juízo Criminal; 

XV - o 15º Promotor de Justiça, com atuação nos processos da Vara de Cartas 
Precatórias e na 1ª e 2ª Vara de Execuções Penais, bem como nas visitas aos  
estabelecimentos prisionais; 

XV - o 15º Promotor de Justiça, com atuação nos processos da Vara de Cartas 
Precatórias; (Redação dada pela Resolução nº 007/2020, de 17 de setembro de 2020) 

XVI - o 16º Promotor de Justiça, com atuação nos processos da 11ª Vara do 
Juízo Criminal; 

XVII - o 17º Promotor de Justiça, com atuação nos processos da 1ª Vara do 
Juizado Especial Criminal; e 

XVIII - o 18º Promotor de Justiça, com atuação nos processos da 4ª Vara do Juizado 
Especial Criminal. 
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Subseção V 
Das Promotorias de Justiça Militar 

Art. 10. As Promotorias de Justiça Militar compõem-se de dois cargos de Promotor de 
Justiça, cujos membros possuem atribuições nos processos de competência da Justiça Militar 
Estadual, por distribuição. 

Parágrafo único. No exercício das respectivas atribuições, os Promotores de Justiça 
Militar atuarão no cível, podendo instaurar procedimento administrativo, inquérito civil e 
propor ação civil pública e medidas cautelares, inclusive ação de improbidade. 

 

 

Subseção VI 
Das Promotorias de Justiça do Tribunal do Júri 

Art. 11. As Promotorias de Justiça do Tribunal do Juri compõem-se de quatro cargos 
de Promotor de Justiça, cujos membros possuem atribuições nos processos da competência 
das Varas do Tribunal do Juri da Comarca da Capital, inclusive naqueles oriundos das Varas de 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, após o trânsito em julgado da sentença de 
pronúncia, sendo: (Redação dada pela Resolução nº 007/2020, de 17 de setembro de 2020) 

I - o 1º Promotor de Justiça, com atuação perante a 1ª Vara do Tribunal do Júri; 
 II - o 2º Promotor de Justiça, com atuação perante a 2ª Vara do Tribunal do Júri; 
III - o 3º Promotor de Justiça, com atuação perante a 3ª Vara do Tribunal do Júri; 
IV - o 4º Promotor de Justiça, com atuação perante a 4ª Vara do Tribunal do Juri. 

(Acrescido pela Resolução nº 009/2018-CPJ, de 3 de maio de 2018) 

Subseção VII 
Das Promotorias de Justiça de Entorpecentes 

Art. 12. As Promotorias de Justiça de Entorpecentes compõem-se de dois cargos de 
Promotor de Justiça, cujos membros possuem atribuições: 

I - no combate ao tráfico de drogas; e 

II - nos processos e procedimentos judiciais e extrajudiciais relativos a drogas. 
(Redação dada pela Resolução nº 007/2014-CPJ, de 16 de julho de 2014) 

Parágrafo único. As audiências de instrução e julgamento dos delitos de 
entorpecentes nas Varas Criminais do Juízo Singular serão da responsabilidade dos 
Promotores de Justiça com atuação perante as respectivas Varas. (Redação dada pela 
Resolução nº 012/2015-CPJ, de 3 de setembro de 2015) 

Seção II 

Das Promotorias Cíveis 
Subseção I 

Das Promotorias de Justiça de Família 
 
Art. 13. As Promotorias de Justiça de Família compõem-se de dez cargos de Promotor 

de Justiça, cujos membros possuem atribuições judiciais e extrajudiciais nos processos e 
procedimentos de direito de família em que haja interesses a serem protegidos pelo 
Ministério Público e atuação: 

I - o 1º Promotor de Justiça, nos processos da 7ª Vara de Família da Capital;  
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II - o 2º Promotor de Justiça, nos processos da 1ª Vara de Família da Capital;  

III - o 3º Promotor de Justiça, nos processos da 8ª Vara de Família da Capital;  

IV - o 4º Promotor de Justiça, nos processos da 2ª Vara de Família da Capital;  

V - o 5º Promotor de Justiça, nos processos da 5ª Vara de Família da Capital;  

VI - o 6º Promotor de Justiça, nos processos da 3ª Vara de Família da Capital; 

VII - o 8º Promotor de Justiça, nos processos da 6ª Vara de Família da Capital; 
VIII - o 9º Promotor de Justiça, nos processos da 4ª Vara de Família da 

Capital; e 
 
IX - o 7º e 10º Promotor de Justiça: 
a) na investigação de paternidade, nos casos de que trata a Lei nº 8.560, de 29 de 

dezembro de 1992, e nos alimentos gravídicos; 

b) na garantia do direito fundamental à filiação; e 

c) nos processos relativos a cartas precatórias, de competência da 14ª Vara Cível 
da Capital. 

Subseção II 
Das Promotorias de Justiça de Órfãos, Interditos e Incapazes 

 
Art. 14. As Promotorias de Justiça de Órfãos, Interditos e Incapazes compõem- se de 

três cargos de Promotor de Justiça, cujos membros possuem atribuições nos processos e 
procedimentos judiciais e extrajudiciais relativos a órfãos, interditos e incapazes, e atuação 
perante as seguintes Varas Cíveis: 

I - o 1º Promotor de Justiça, nos processos da 1ª Vara Cível da Capital; 

II - o 2º Promotor de Justiça, nos processos da 2ª Vara Cível da Capital; e  

III  - o 3º Promotor de Justiça, nos processos da 3ª Vara Cível da Capital. 

 

Subseção III 
Das Promotorias de Justiça de Registros Públicos, Resíduos e Casamentos 

 

Art. 15. As Promotorias de Justiça de Registros Públicos, Resíduos e Casamentos 
compõem-se de dois cargos de Promotor de Justiça, cujos membros possuem atribuições, por 
distribuição, nos processos e procedimentos judiciais e extrajudiciais relativos a registros 
públicos, resíduos e casamentos, em que seja obrigatória a manifestação do Ministério 
Público. 

Parágrafo único. Cabe, ainda, às Promotorias de Justiça de Registros Públicos, 
Resíduos e Casamentos a atuação judicial nos processos relativos à autorização para 
cremação de cadáveres, nas hipóteses disciplinadas no art. 77 da Lei nº 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973, e remoção de tecidos, órgãos e partes do corpo humano para fins de 
transplante e tratamento, exigida no art. 9º da Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997. 
(Incluido pela Resolução nº 007/2015-CPJ, de 7 de maio de 2015) 
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Subseção IV 
Da Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações de Interesse 

Social, Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial 

(Redação dada pela Resolução nº 006/2016-CPJ, de 30 de junho de 2016) 

 

Art. 16. A Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações de 
Interesse Social, Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial compõe-se de dois cargos de 
Promotor de Justiça, cujos membros possuem atribuições comuns nos processos e 
procedimentos judiciais e extrajudiciais, inclusive criminais: (Redação dada pela Resolução nº 
006/2016-CPJ, de 30 de junho de 2016) 

I - relacionados às Fundações Privadas e Associações de Interesse Social, podendo 
atuar de forma autônoma ou em conjunto com os demais Promotores de Justiça de Terceira, 
Segunda e Primeira Entrância; e (Redação dada pela Resolução nº 006/2016-CPJ, de 30 de 
junho de 2016) 

II - relativos à falência e recuperação judicial e extrajudicial, em tramitação nas Varas 
da Capital. 

Parágrafo único. No exercício das respectivas atribuições, os Promotores de Justiça 
poderão instaurar procedimento administrativo e inquérito civil, e propor ação penal, ação 
civil pública e medidas cautelares, inclusive ação de improbidade. (Redação dada pela 
Resolução nº 006/2016-CPJ, de 30 de junho de 2016) 

Seção III 

Das Promotorias de Justiça de Ações Constitucionais e Fazenda Pública 
 
Art. 17. As Promotorias de Justiça de Ações Constitucionais e Fazenda Pública 

compõem-se de cinco cargos de Promotor de Justiça, cujos membros possuem atribuições, 
por distribuição: 

I - nos mandados de segurança, ação popular, mandado de injunção, “habeas- data”, 
e nas ações cíveis, inclusive cautelares, intentadas pela Fazenda Pública, ou contra ela, 
quando exigida a intervenção do Ministério Público; e 

II - nos processos em tramitação na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Vara de Fazenda da Capital, 
ressalvados os feitos propostos pelas Promotorias de Justiça Cível e de Defesa Comunitária de 
Icoaraci. (Redação dada pela Resolução nº 006/2016-CPJ, de 30 de junho de 2016) 

Seção IV 

Das Promotorias de Justiça de Defesa Comunitária, da Cidadania, dos Direitos 
Constitucionais Fundamentais e dos Direitos Humanos 

Subseção I 
Das Promotorias de Justiça do Consumidor 

 
Art. 18. As Promotorias de Justiça do Consumidor compõem-se de três cargos de 

Promotor de Justiça, cujos membros possuem as seguintes atribuições: 

I - nos processos e procedimentos judiciais e extrajudiciais relativos às relações de 
consumo e às infrações penais previstas no Código do Consumidor e na legislação correlata; e 
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II - por distribuição, nos processos envolvendo crimes contra o consumidor, de 
competência da Vara de Crimes Contra o Consumidor e a Ordem Tributária. 

 
Subseção II 

Das Promotorias de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência e dos Idosos, e de 
Acidentes de Trabalho 

 
Art. 19. As Promotorias de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência e dos 

Idosos, e de Acidentes de Trabalho compõem-se de três cargos de Promotor de Justiça, cujos 
membros possuem atribuições: 

I - nos processos e procedimentos judiciais e extrajudiciais relativos: 

a) aos direitos e interesse difusos, coletivos e individuais indisponíveis e 
homogêneos assegurados na legislação especial, referentes às pessoas com deficiência, aos 
idosos e às pessoas sob o amparo da Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001; e 

b) a acidente de trabalho e infrações penais contra a segurança ou a saúde do 
trabalhador; e 

II - nos processos: 

a) de competência das Varas do Juizado Especial Cível e Criminal do Idoso; e 

b) atinentes a acidentes de trabalho em tramitação na 4ª Vara Cível da Capital.  
 

Parágrafo único. Fica ressalvada a atuação conjunta dos Promotores de Justiça 
de Defesa das Pessoas com Deficiência e dos Idosos, e de Acidentes de Trabalho e os 
Promotores de Justiça Criminais, nos processos judiciais envolvendo infrações penais contra a 
pessoa com deficiência e o idoso, previstos, respectivamente, na Lei nº 7.853, de 25 
de outubro de 1989, e na Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, quando a conduta 
criminosa vise especificamente a esses segmentos, prevalecendo-se da condição 
hipossuficiente das vítimas. 

 

Subseção III 

Das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural e Habitação e 

Urbanismo 

 
Art. 20. As Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural e 

Habitação e Urbanismo compõem-se de quatro cargos de Promotor de Justiça, cujos 
membros possuem atribuições nos processos e procedimentos judiciais e extrajudiciais, 
inclusive criminais, sendo: 

I - o 1º e 2º Promotor de Justiça, em matéria relativa ao meio ambiente e patrimônio 
cultural; 

II - o 3º Promotor de Justiça, em matéria relativa à habitação e urbanismo, em defesa 
do adequado ordenamento e planejamento urbano, visando garantir o estrito 
cumprimento da legislação urbanística, assegurando a função social da cidade e a qualidade 
de vida no meio urbano; e 

III - o 4º Promotor de Justiça, com atuação perante a Vara do Juizado Especial Criminal 
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do Meio Ambiente. 
Parágrafo único. O exercício das atribuições dos membros da Promotoria de Justiça 

de que trata este artigo abrange os Distritos de Icoaraci e Mosqueiro, podendo os 
Promotores de Justiça, neste caso, atuar de forma autônoma ou em conjunto com o 2º 
Promotor de Justiça Cível e de Defesa Comunitária e Cidadania de Icoaraci e 1º e 2º Promotor 
de Justiça de Mosqueiro, respectivamente. 

 
Subseção IV 

Da Promotoria de Justiça de Defesa do Cidadão e da Comunidade 
 
Art. 21. A Promotoria de Justiça de Defesa do Cidadão e da Comunidade compõe-se 

de um cargo de Promotor de Justiça com atribuições gerais e atuação nos processos e 
procedimentos judiciais e extrajudiciais e, especialmente: 

I - prestar atendimento às comunidades, visando assegurar maior celeridade à 
satisfação dos direitos e garantias constitucionais; 

II - implementar atividades de esclarecimento e conscientização da comunidade 
quanto ao exercício dos direitos e garantias constitucionais, individualmente ou em conjunto 
com outros órgãos de execução do Ministério Público, da administração pública e da 
sociedade civil, por meio de palestras, audiências públicas, cursos e exposições realizadas nas 
próprias comunidades carentes; 

III - adotar todas as medidas extrajudiciais viáveis à solução de conflitos de natureza 
cível e criminal, por meio de acordos, requisições de documentos, perícias, laudos, certidões, 
informações de órgãos públicos e privados, colheita de depoimentos, entre outras medidas 
necessárias, podendo o Promotor responsável instaurar Procedimento Investigatório 
Preliminar (PIP), se for o caso; 

IV - promover e referendar acordos escritos entre as partes interessadas, com 
eficácia de título jurídico extrajudicial, nos termos do art. 57, parágrafo único, da Lei nº 
9.099, de 26 de setembro de 1995, do art. 585, inciso III, do Código de Processo Civil, e das 
demais disposições legais aplicáveis; 

V - dar conhecimento dos procedimentos instaurados aos órgãos públicos e 
Promotorias de Justiça com atribuições para a adoção das medidas judiciais cabíveis; e 

VI - encaminhar aos Centros de Atendimento Judiciário (CAJ), escritórios modelo de 
instituições de nível superior ou Defensoria Pública, conveniados com o programa “O 
MINISTÉRIO PÚBLICO E A COMUNIDADE”, nos casos em que, frustrado ou inviável o acordo, 
se mostre necessário o ajuizamento da ação judicial pertinente. 

Parágrafo único. No exercício da atribuição judicial, o Promotor de Justiça de Defesa 
do Cidadão e da Comunidade atuará em conjunto com os Promotores de Justiça da respectiva 
área. 

Art. 22. A Promotoria de Justiça de Defesa do Cidadão e da Comunidade prestará 
atendimento fixo e itinerante. 

§ 1º O atendimento fixo será prestado diariamente, no horário de atendimento 
forense. 

§ 2º O atendimento itinerante se dará nos núcleos permanentes de 
atendimento do programa “O MINISTÉRIO PÚBLICO E A COMUNIDADE”, com funcionamento 
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em escolas, igrejas, centros comunitários ou outro local, público ou privado, compatível com 
as atribuições da Promotoria, e o respectivo cronograma constará do Plano de Atuação 
(PA) desta. 

Art. 23. Cabe, ainda, à Promotoria de Justiça de Defesa do Cidadão e da Comunidade, 
em conjunto com a coordenação do programa “O MINISTÉRIO PÚBLICO E A COMUNIDADE”: 

I - solicitar à Procuradoria-Geral de Justiça a designação de outros Promotores de 
Justiça para atuar no atendimento itinerante; 

II - propor à Procuradoria-Geral de Justiça a celebração de convênios em assuntos 
afetos às atribuições da Promotoria e cooperação na respectiva efetivação; e 

III - elaborar relatório semestral das atividades desenvolvidas junto às comunidades, 
remetendo-o à Procuradoria-Geral de Justiça e Corregedoria-Geral do Ministério Público, 
observada a legislação vigente. 

Subseção V 

Das Promotorias de Justiça dos Direitos Constitucionais Fundamentais e dos Direitos 

Humanos  

Art. 24. As Promotorias de Justiça dos Direitos Constitucionais Fundamentais e dos 

Direitos Humanos compõem-se de quatro cargos de Promotor de Justiça, cujos membros 

possuem atribuições nos processos e procedimentos judiciais e extrajudiciais, cabendo: 

I - ao 1º Promotor de Justiça, a garantia do direito fundamental à educação; 

II - ao 2º e 3º Promotor de Justiça, a garantia do direito fundamental à saúde; e  

III  - ao 4º Promotor de Justiça, a garantia dos demais direitos fundamentais, 

tutelando os direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos assegurados 

nas Constituições Federal e Estadual, não relacionados à saúde, à educação e à segurança 

pública, inclusive: 

a) a violação dos direitos humanos, no que respeita às garantias individuais e ao 
fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana; e 

b) o respeito aos princípios do concurso público e à isonomia do acesso ao cargo 
público. 

Parágrafo único. O exercício das atribuições dos membros da Promotoria de Justiça 
de que trata este artigo abrange os Distritos de Icoaraci e Mosqueiro, podendo os 
Promotores de Justiça, neste caso, atuar de forma autônoma ou em conjunto com o 1º e 5º 
Promotor de Justiça Cível e de Defesa Comunitária e Cidadania de Icoaraci e 1º e 2º Promotor 
de Justiça de Mosqueiro, respectivamente. 

 

Seção V 

Das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 
Administrativa 

Art. 25. As Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 
Administrativa compõem-se de seis cargos de Promotor de Justiça, cujos membros possuem 
atribuições nos processos e procedimentos judiciais e extrajudiciais, cabendo-lhes a defesa 
do patrimônio público e da moralidade administrativa, inclusive no âmbito penal. 
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Parágrafo único. Fica ressalvada a atuação conjunta dos Promotores de Justiça de 
que trata este artigo e os Promotores de Justiça Criminais, nos processos judiciais envolvendo 
infrações penais decorrentes de atos de improbidade administrativa e lesivos ao patrimônio 
público. 

Seção VI 

Das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude 
 
Art. 26.   As Promotorias de Justiça da Infância e Juventude compõem-se de dez 

cargos de Promotor de Justiça, cujos membros possuem atribuições nos processos e 
procedimentos judiciais e extrajudiciais relativos à garantia dos direitos individuais 
indisponíveis, difusos e coletivos da criança e do adolescente, em conformidade com o art. 98 
da Lei nº 8.069, 13 de julho de 1990, todos incumbidos da articulação com os Conselhos 
Estadual e Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselhos Tutelares e demais 
conselhos específicos de cada área de atuação, ressalvadas as atribuições das Promotorias de 
Justiça Distritais, cabendo: 

I - ao 1º, 2º e 3º Promotor de Justiça, atuar na área protetiva em defesa dos direitos 
fundamentais da criança e do adolescente, na forma do art. 227, da Constituição Federal, e 
do art. 4º, da Lei nº 8.069, de 1990, inclusive os relacionados à saúde. 

II - ao 4º, 5º e 6º Promotor de Justiça, atuar em todos os feitos atinentes à apuração 
de ato infracional atribuído ao adolescente, até a conclusão do respectivo processo judicial 
de conhecimento, na forma do art. 201, incisos I e II, da Lei nº 8.069, de 1990; 

III - ao 7º e 8º Promotor de Justiça, atuar nos processos judiciais de execução de 
medidas socioeducativas, sendo responsáveis pela fiscalização das entidades governamentais 
e não governamentais executoras de programas de atendimento socioeducativo a 
adolescentes autores de atos infracionais; e 

IV - ao 9º e 10º Promotor de Justiça, atuar na apuração de crimes contra a criança e o 
adolescente, nos casos previstos na Lei nº 8.069, de 1990, e ainda nos delitos em que a 
conduta criminosa vise especificamente à criança ou ao adolescente, prevalecendo-se da 
condição hipossuficiente de tais vítimas. 

Parágrafo único. Fica ressalvada a atuação autônoma ou concorrente dos 1º, 2º e 3º 
Promotores de Justiça da Infância e Juventude e dos 2º e 3º Promotores de Justiça dos 
Direitos Constitucionais Fundamentais e dos Direitos Humanos, nos processos e 
procedimentos judiciais e extrajudiciais relacionados à defesa do direito fundamental à saúde 
das crianças e adolescentes. 

 

Seção VII 

Das Promotorias de Justiça de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher 
 
Art. 27. As Promotorias de Justiça de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher 

se compõem de quatro cargos de Promotor de Justiça, cujos membros possuem atribuições 
nos processos e procedimentos cíveis e criminais, inclusive nas causas relacionadas a crimes 
do Tribunal do Juri, quando a conduta criminosa vise especificamente à mulher, 
prevalecendo-se da condição hipossuficiente da vítima, até o trânsito em julgado da sentença 
de pronúncia, atuando da seguinte forma: (Redação dada pela Resolução nº 007/2020, de 17 
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de setembro de 2020) 

I - o 1º Promotor de Justiça, perante a 1ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher; 

II - o 2º Promotor de Justiça, perante a 2ª Vara do Juizado de Violência  
Doméstica e Familiar contra a Mulher; 

III - o 3º Promotor de Justiça, perante a 3ª Vara do Juizado de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher; e 

IV - o 4º Promotor de Justiça, perante a 1ª, 2ª e 3ª Vara do Juizado de 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. 

Parágrafo único. Havendo coincidência de audiências ou julgamentos em varas 
distintas sob a responsabilidade do 4º Promotor de Justiça, este assumirá o primeiro processo 
que lhe foi distribuído (prevenção), sendo substituído nas demais audiências ou julgamentos, 
pelo Promotor com atuação nas respectivas varas. 

 

Seção VIII 

Das Promotorias de Justiça de Icoaraci 
Subseção I 

Das Promotorias de Justiça Criminal de Icoaraci 
 
Art. 28. As Promotoria de Justiça Criminal de Icoaraci compõem-se de cinco cargos de 

Promotor de Justiça, cabendo: 
I - ao 1º e 2º Promotores de Justiça atuar nos processos e procedimentos judiciais e 

extrajudiciais de natureza penal, ressalvada a aplicação de legislação especial, excetuados os 
crimes eleitorais, militares e as atribuições penais da Promotoria de Justiça Cível e de 
Defesa Comunitária e Cidadania de Icoaraci, sendo: 

a) o 1º Promotor de Justiça, perante a 1ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci; e 
 
b) o 2º Promotor de Justiça, perante a 2ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci;  

II - REVOGADO (Revogado pela Resolução nº 009/2018-CPJ, de 3 de maio de 2018) 

 
III - ao 4º Promotor de Justiça, atuar nos processos e procedimentos judiciais e 

extrajudiciais de controle externo concentrado da atividade policial, referidos nos incisos I, 
III e V e §§ 1º e 2º do art. 5º desta Resolução, e perante a Vara do Juizado Especial Criminal de 
Icoaraci; e (Redação dada pela Resolução nº 009/2018-CPJ, de 3 de maio de 2018) 

IV - aos 3º e 5º Promotores de Justiça, atuar nos processos e procedimentos cíveis e 
criminais quando a conduta criminosa vise especificamente a mulher, prevalecendo-se da 
condição hipossuficiente da vítima, nos termos da Lei nº 11.340, de 2006, inclusive quanto 
aos crimes praticados contra a criança e o adolescente, exceto os de competência do Tribunal 
do Juri. (Redação dada pela Resolução nº 009/2018-CPJ, de 3 de maio de 2018) 

 
Subseção II 

Das Promotorias de Justiça Cível e de Defesa Comunitária e Cidadania de Icoaraci 
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Art. 29. As Promotorias de Justiça Cível e de Defesa Comunitária e Cidadania de 
Icoaraci compõem-se de cinco cargos de Promotor de Justiça, cabendo: 

I - ao 1º Promotor de Justiça, a defesa dos direitos coletivos e individuais 
indisponíveis relacionados à educação, no âmbito extrajudicial, bem como dos direitos 
individuais homogêneos, difusos e coletivos relacionados ao consumidor, no âmbito 
extrajudicial e judicial, nas esferas civil e criminal; (Redação dada pela Resolução nº 
006/2016- CPJ, de 30 de junho de 2016) 

II - ao 2º Promotor de Justiça, a defesa do meio ambiente, do patrimônio cultural, da 
habitação e do urbanismo em que pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, 
ocupem o polo passivo da relação jurídica, no âmbito judicial e extrajudicial, nas esferas civil 
e criminal; (Redação dada pela Resolução nº 006/2016-CPJ, de 30 de junho de 2016) 

III - ao 3º e 4º Promotor de Justiça, os processos e procedimentos judiciais e  
extrajudiciais relativos: 

a) à garantia dos direitos individuais indisponíveis, difusos e coletivos da criança e 
do adolescente, em conformidade com o art. 98 da Lei nº 8.069, de 1990; 

b) à defesa dos direitos fundamentais infantojuvenil e à fiscalização das entidades 
governamentais e não governamentais que atendem crianças e adolescentes; 

c) à apuração de ato infracional atribuído a adolescente; e 

d) à execução de medidas socioeducativas em meio aberto; e 

IV - ao 5º Promotor de Justiça, a defesa dos direitos coletivos e individuais 
indisponíveis, relacionados: (Redação dada pela Resolução nº 006/2016-CPJ, de 30 de junho 
de 2016) 

a) ao consumidor, às pessoas com deficiência, aos idosos e às pessoas sob amparo 
da Lei nº 10.216, de 2001, no âmbito judicial e extrajudicial; e 

b) à saúde, no âmbito judicial e extrajudicial. (Redação dada pela Resolução nº 
006/2016-CPJ, de 30 de junho de 2016) 

§ 1º O 1º, 2º e 5º Promotor de Justiça Cível e de Defesa Comunitária e Cidadania de 
Icoaraci tem atribuições comuns: 

a) nos processos e procedimentos judiciais e extrajudiciais, inclusive de natureza 
criminal, relativos à família, a registros públicos, sucessão, órfãos, interditos, incapazes e 
acidentes de trabalho, não sujeitos ao Estatuto da Criança e do Adolescente; 

b) nos processos e procedimentos judiciais e extrajudiciais relacionados à 
recuperação judicial da pessoa, falência, fundações privadas e associações de interesse social 
em tramitação perante a 4ª Vara Cível do Distrito de Icoaraci; e (Redação dada pela 
Resolução nº 006/2016-CPJ, de 30 de junho de 2016) 

c) por distribuição, nos processos em tramitação perante a 1ª, 2ª e 4ª Vara Cível de 
Icoaraci. 

§ 2º Fica ressalvada a atuação conjunta dos 1º, 2º e 5º Promotores de Justiça Cível e 
de Defesa Comunitária de Icoaraci nos processos judiciais envolvendo as matérias de sua 
atribuição, com os Promotores de Justiça de Terceira Entrância com atribuições nas mesmas 
matérias no âmbito da Cidade de Belém. 
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Seção IX 

Da Promotoria de Justiça de Mosqueiro 
 
Art. 30. A Promotoria de Justiça de Mosqueiro compõe-se de dois cargos de 

Promotor de Justiça, cujos membros, na jurisdição distrital, exercerão as atribuições afetas ao 
Ministério Público, com atuação perante a Vara e Juizado Especial Cível e Criminal de 
Mosqueiro, especialmente: 

I -   nos processos em tramitação no Juízo Cível e Criminal; (Redação dada pela 
Resolução nº 009/2018-CPJ, de 3 de maio de 2018) 

II - nos procedimentos e processos judiciais e extrajudiciais cíveis e criminais 
relativos: 

a) à violação dos direitos humanos, no que respeita às garantias individuais e 
ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana; 

b) ao controle externo concentrado da atividade policial, nos termos do art.129, 
inciso VII, da Constituição Federal, da Resolução nº 20, de 28 de maio de 2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público, do Manual Nacional de Controle Externo da Atividade 
Policial, de 2009, aprovado pelo Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça, e da 
Resolução nº 011/2011-CPJ, de 2011; 

c) a crimes de tortura, racismo e injúria qualificada (art. 140, § 3º do Código Penal), 
exceto quando referentes à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência; 

d) a medidas cautelares alusivas aos inquéritos policiais; 

e) à autorização judicial para cremação de cadáveres e remição de tecidos, órgãos e 
partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento, nas hipóteses disciplinadas 
nos arts. 77 da Lei nº 6.015, de 1973, e 9º da Lei nº 9.434, de 1997; 

f) à família, a registros públicos, sucessão, órfãos, interditos, incapazes e acidentes de 
trabalho em que seja obrigatória a manifestação do Ministério Público; 

III - na defesa dos direitos individuais indisponíveis da criança, do adolescente, do 
consumidor, das pessoas com deficiência, dos idosos e das pessoas sob amparo da Lei nº 
10,216, de 2001, no âmbito judicial e extrajudicial; 

IV - na defesa dos direitos individuais indisponíveis em matéria de saúde, educação e 
demais direitos fundamentais, no âmbito extrajudicial; 

V - na defesa do meio ambiente, do patrimônio cultural, da habitação e do 
urbanismo em que pessoas físicas ou jurídicas de direito privado ocupem o polo passivo da 
relação jurídica, no âmbito judicial e extrajudicial. 

Parágrafo único. Fica ressalvada a atuação conjunta dos Promotores de Justiça de 
Mosqueiro, nos processos judiciais envolvendo as matérias de sua atribuição, com os 
Promotores de Justiça de Terceira Entrância com atribuições nas mesmas matérias no âmbito 
da Cidade de Belém. 

Seção X 

Da Promotoria de Justiça com Atribuições Gerais 
 
Art. 31. A Promotoria de Justiça com atribuições gerais compõe-se de dez cargos de 
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Promotor de Justiça, cujos membros, no âmbito das Promotorias de Justiça de Terceira 
Entrância, exercerão seu mister por designação do Procurador-Geral de Justiça, nas hipóteses 
dos arts. 10, inciso IX, alínea “f”, da Lei nº 8.625, de 1993, e 18, inciso IX, alínea “f”, da Lei 
Complementar Estadual nº 057, de 2006. 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 32. O Procurador-Geral de Justiça designará, em caráter especial, Promotores de 
Justiça para, sem prejuízo das respectivas atribuições, exercerem funções do Ministério 
Público perante o Projeto “Ministério Público e a Comunidade” ou quaisquer outros de 
natureza especial ou eventual. 

Art. 33. As atribuições dos cargos de Promotor de Justiça firmam-se pela distribuição 
prévia e obrigatória de cada feito, observada a ordem cronológica de sua entrada no 
Ministério Público. 

Art. 34. Os Promotores de Justiça de uma mesma Promotoria de Justiça poderão 
estabelecer, de comum acordo, normas internas para melhor distribuição de outros serviços 
e do atendimento ao público, respeitados os atos normativos da Administração Superior do 
Ministério Público. 

Art. 35. O Promotor de Justiça em gozo de férias, licença ou que, por qualquer outro 
motivo, encontrar-se afastado do cargo ou da carreira, e ainda por motivo de falta, suspeição 
ou impedimento, será substituído automaticamente pelos demais Promotores de Justiça 
integrantes da mesma Promotoria de Justiça, observada a ordem de numeração dos cargos, 
cabendo ao primeiro substituir o último. 

§ 1º Nas Promotorias de Justiça compostas por cargos com atribuições diferenciadas, 
a substituição automática dar-se-á, especificamente, entre Promotores de Justiça com 
atribuições semelhantes, salvo impossibilidade manifesta, quando o substituto será designado 
por ato do Procurador-Geral de Justiça. 

§ 2º Incumbe ao Promotor de Justiça impossibilitado de comparecer à audiência ou 
ato judicial para o qual tenha sido regularmente intimado comunicar o fato ao respectivo 
substituto, Coordenador ou outro membro da Promotoria de Justiça na qual estiver atuando, 
para fins de substituição. 

Art. 36. A substituição automática de que trata o “caput” do artigo anterior é 
aplicável aos afastamentos dos Promotores de Justiça por período igual ou superior a trinta 
dias, nos termos do art. 2º da Lei Estadual nº 6.440, de 14 de janeiro de 2002. 

Parágrafo único. Nas Promotorias de Justiça sem vinculação direta com varas 
judiciais, em que o número de cargos exceder o quantitativo de varas judiciais, o cargo de 
Promotor de Justiça será excluído da distribuição quando o seu titular se afastar por período 
inferior a trinta dias, vedada compensação futura. 

Art. 37. No caso de excessivo acúmulo de serviço em determinado cargo de Promotor 
de Justiça, o Procurador-Geral de Justiça, a requerimento do interessado, poderá designar 
outros Promotores de Justiça da mesma ou de outra entrância para, em regime de mutirão e 
prazo certo, sob a supervisão do órgão correcional, normalizar o serviço 

Art. 38. Compete ao Coordenador, além de outras atribuições previstas nesta 
Resolução ou em ato da Administração Superior do Ministério Público: 

I - comunicar ao Procurador-Geral de Justiça, para os fins e efeitos do art. 1º da Lei 
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Estadual nº 6.440, de 14 de janeiro de 2002, a cumulação de cargos ou funções por membro 
do Ministério Público; e 

II - providenciar a substituição eventual de Promotor de Justiça que, por qualquer 
motivo, estiver impossibilitado de comparecer à audiência ou ato judicial para o qual tiver 
sido regularmente intimado. 

Art. 39. Os estagiários dos Promotores de Justiça substituídos permanecerão em 
atividade, à disposição e sob a supervisão dos substitutos, salvo em caso de férias, licença ou 
afastamento regulamentar dos próprios estagiários. 

Art. 40. Em decorrência da modificação de estrutura e de atribuições das Promotorias 
de Justiça de que trata esta Resolução: 

I - o 1º Promotor de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais, Defesa do 
Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa passa a ocupar o cargo de 1º Promotor de 
Justiça dos Direitos Constitucionais Fundamentais e dos Direitos Humanos; 

II - o 2º Promotor de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais, Defesa do 
Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa passa a ocupar o cargo de 1º Promotor de 
Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa; 

III - o 3º Promotor de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais, Defesa do 
Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa passa a ocupar o cargo de 2º Promotor de 
Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa; 

IV - o 4º Promotor de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais, Defesa do 
Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa passa a ocupar o cargo de 3º Promotor de 
Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa; 

V - o 5º Promotor de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais, Defesa do 
Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa passa a ocupar o cargo de 2º Promotor de 
Justiça dos Direitos Constitucionais Fundamentais e dos Direitos Humanos; 

VI - o 6º Promotor de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais, Defesa do 
Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa passa a ocupar o cargo de 4º Promotor de 
Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa; 

VII - o 7º Promotor de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais, Defesa do 
Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa passa a ocupar o cargo de 4º Promotor de 
Justiça dos Direitos Constitucionais Fundamentais e dos Direitos Humanos; 

VIII - o 8º Promotor de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais, Defesa do 
Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa passa a ocupar o cargo de 5º Promotor de 
Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa; 

IX - o 9º Promotor de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais, Defesa do 
Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa passa a ocupar o cargo de 6º Promotor de 
Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa; e 

X - o 10º Promotor de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais, Defesa do 
Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa passa a ocupar o cargo de 3º Promotor de 
Justiça dos Direitos Constitucionais Fundamentais e dos Direitos Humanos. 

 
CAPÍTULO VII 
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 41. Com a mudança da denominação das Promotorias de Justiça de Direitos 

Humanos e Controle Externo da Atividade Policial para Promotorias de Justiça de Controle 
Externo da Atividade Policial, nos termos desta Resolução, os cargos que as integram terão a 
nomenclatura ajustada, atualizando-se os atos de lotação de seus titulares mediante simples 
apostila. 

 
Art. 42. A Subprocuradoria-Geral de Justiça para a área jurídico-institucional e a 

Subprocuradoria-Geral de Justiça para a área técnico-administrativa viabilizarão, por 
intermédio dos Departamentos de Obras e Manutenção, de Atividades Judiciais e de 
Informática, a readequação do espaço físico e do sistema eletrônico de registro e distribuição 
dos processos nas Promotorias de Justiça de Terceira Entrância. 

 
Art. 43. Os cargos de Promotor de Justiça de Terceira Entrância que se encontrarem 

vagos na data da publicação desta Resolução serão objeto de provimento derivado, mediante 
certame de remoção ou promoção, respeitada a alternância de critérios e os requisitos 
previstos na Lei nº 8.625, de 1993, na Lei Complementar nº 057, de 2006, e na Resolução nº 
001/2009/MP/CSMP, de 19 de fevereiro de 2009. 

Art. 44. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 45. Fica revogada a Resolução nº 027/2012–CPJ, de 3 de outubro de 2012. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

 

SALA DE SESSÕES DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em 24 de outubro de 2013. 

 
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES 

Procurador-Geral de Justiça 

 

ADÉLIO MENDES DOS SANTOS 

Corregedor-Geral do Ministério Público 

 
RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES 

Procurador de Justiça 

 
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO 

Procurador de Justiça 

 
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL 

Procurador de Justiça 

 
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS 

Procurador de Justiça 
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GERALDO DE MENDONÇA ROCHA 

Procurador de Justiça 

 
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA 

Procurador de Justiça 

 
DULCELINDA LOBATO PANTOJA 

Procuradora de Justiça 

 
ALMERINDO JOSÉ CARDOSO LEITÃO 

Procurador de Justiça 

 
ANTÔNIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA 

Procurador de Justiça 

 
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER 

Procuradora de Justiça 

 
MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA 

Procuradora de Justiça 
 

MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA 

Procuradora de Justiça 

 
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES 

Procuradora de Justiça 

 
MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS 

Procuradora de Justiça 

 

JORGE DE MENDONÇA ROCHA 

Procurador de Justiça 

 
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO VELASCO DOS SANTOS 

Procuradora de Justiça 

 
MIGUEL RIBEIRO BAÍA 

Procurador de Justiça 

 
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES 

Procuradora de Justiça 
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CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO 

Procuradora de Justiça 

 
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO 

Procuradora de Justiça 

 
NELSON PEREIRA MEDRADO 

Procurador de Justiça 
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RREESSOOLLUUÇÇÃÃOO NNºº 000077//22001199––CCPPJJ,, DDEE 66 DDEE JJUUNNHHOO DDEE 22001199 
((PPuubblliiccaaddaa nnoo DDiiáárriioo OOffiicciiaall nnºº 3333889955,, eeddiiççããoo ddee 1133 ddee jjuunnhhoo ddee 22001199)) 

 

 

Disciplina e regulamenta, no âmbito do Ministério 
Público do Estado do Pará, a instauração e tramitação 
dos procedimentos extrajudiciais cíveis e 
administrativos nas questões de interesses ou direitos 
difusos, coletivos, individuais homogêneos e 
individuais indisponíveis, o termo de ajustamento de 
conduta e a recomendação, e dá outras providências. 

 

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA, órgão da Administração Superior 
do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), no uso de suas atribuições legais, e 

 

CONSIDERANDO o que dispõem o art. 129, inciso III, da Constituição da 
República; os arts. 25, inciso IV, e 26, inciso I, da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993; a 
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985; e a Resolução nº 23, de 27 de setembro de 2007, do 
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), com as modificações posteriores; 

 

CONSIDERANDO a edição das Resoluções do Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP) nº 164, de 28 de março de 2017; 174, de 4 de julho de 2017; 179, de 26 de 
julho de 2017; e 199, de 10 de maio de 2019; 

 

CONSIDERANDO a Recomendação Conjunta nº 003/2014 - MP/PGJ/CGMP, de 
18 de novembro de 2014; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar e regulamentar, no âmbito do 
Ministério Público do Estado do Pará, a instauração e tramitação dos procedimentos 
extrajudiciais cíveis e administrativos nas questões de interesses ou direitos difusos, 
coletivos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis da notícia de fato, do inquérito 
civil público, do procedimento preparatório e do procedimento administrativo, o termo de 
ajustamento de conduta e a recomendação; 

 

CONSIDERANDO a edição, pelo CNMP, da Resolução nº 199, de 10 de maio de 
2019, que instituiu e regulamentou “o uso de aplicativos de mensagens instantâneas ou 
recursos tecnológicos similares para comunicação de atos processuais no âmbito do  
Conselho Nacional do Ministério Público e do Ministério Público brasileiro”; 

 

CONSIDERANDO, ainda, a padronização taxonômica levada a efeito pelas 
tabelas unificadas do CNMP; e 

 

CONSIDERANDO, também, a proposta do Procurador-Geral de Justiça 
submetida à deliberação do Colegiado, 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Disciplinar e regulamentar, no âmbito do Ministério Público do Estado 
do Pará (MPPA), a instauração e tramitação dos autos extrajudiciais cíveis e administrativos 
na área dos interesses ou direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos e individuais 
indisponíveis, o termo de ajustamento de conduta e a recomendação. 
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Parágrafo único. Todos os autos extrajudiciais cíveis e administrativos  
deverão observar, obrigatoriamente, as definições das tabelas unificadas estabelecidas pelo 
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). 

 

CAPÍTULO I 
DA NOTÍCIA DE FATO 

 

Art. 2º A notícia de fato é qualquer demanda dirigida aos órgãos da atividade- 
fim do Ministério Público, submetida à apreciação das Procuradorias e Promotorias de 
Justiça, conforme as atribuições das respectivas áreas de atuação, podendo ser formulada 
presencialmente ou não, entendendo-se como tal a realização de atendimentos, bem como 
a entrada de notícias, documentos, requerimentos ou representações. 

 

Art. 3º A notícia de fato anônima não implicará a ausência de providências, 
desde que forneça, por meio legalmente permitido, informações sobre o fato e seu provável 
autor, bem como a qualificação mínima que permita a sua identificação e localização, sob 
pena de indeferimento liminar. 

 

Art. 4º Se as informações forem verbais, deverão ser reduzidas a termo. 
 

Art. 5º A notícia de fato deverá ser registrada em sistema informatizado de 
controle e distribuída livre e aleatoriamente entre os órgãos ministeriais com atribuição para 
apreciá-la. 

 

§ 1º Quando o fato noticiado for objeto de procedimento em curso, a notícia 
de fato será distribuída por prevenção. 

 

§ 2º Se aquele a quem for encaminhada a notícia de fato entender que a 
atribuição para apreciá-la é de outro órgão de execução ou outro Ministério Público, 
promoverá a sua remessa ao ente ministerial habilitado para tanto. 

 

§ 3º Na hipótese do parágrafo anterior, a remessa se dará 
independentemente de homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), 
com o devido registro no sistema próprio, se a ausência de atribuição for manifesta ou, 
ainda, se estiver fundada em jurisprudência consolidada ou orientação do CSMP. 

 

Art. 6º Na hipótese de a demanda ingressar no Ministério Público em órgão 
interno exclusivamente administrativo, este deverá encaminhá-la à Coordenação da 
Procuradoria ou Promotoria de Justiça com atribuição para apreciá-la, sem prejuízo da 
devida distribuição. 

 

Art. 7º A notícia de fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 
do seu recebimento, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias. 

 

Parágrafo único. No prazo do caput, o membro do Ministério Público poderá 
colher informações preliminares imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do 
procedimento próprio, sendo vedada a expedição de requisições. 

 

Art. 8º A notícia de fato será arquivada quando: 
 

I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já 
se encontrar solucionado; 



265  

II - a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos 
termos da jurisprudência consolidada ou orientação do CSMP; ou 

 

III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o 
início de uma apuração e o noticiante não atender à intimação para completá-la. 

 

§ 1º O noticiante será cientificado da decisão de arquivamento 
preferencialmente por correio eletrônico pessoal, por meio de aplicativos de mensagens 
instantâneas ou recursos tecnológicos similares ou por contato telefônico, mediante prévia e 
voluntária adesão em termo próprio em que concorda com o teor da intimação eletrônica, 
informando ao órgão os dados pertinentes e mantendo-os sempre atualizados, 
interpretando-se o seu silêncio como recusa. 

 

§ 2º Na hipótese de recusa ou frustração da tentativa de cientificação por 
meio de aplicativos de mensagens instantâneas ou recursos tecnológicos similares, deverão 
ser utilizados os meios convencionais de comunicação dos atos processuais segundo as 
normas vigentes. 

 

§ 3º As partes podem, a qualquer tempo, solicitar o seu desligamento do 
sistema de comunicações processuais por aplicativos de mensagens instantâneas ou 
recursos tecnológicos similares. 

 

§ 4º A comunicação ao noticiante é facultativa no caso de a notícia de fato ter 
sido encaminhada ao Ministério Público em decorrência de dever de ofício. 

 

§ 5º Na hipótese de o noticiante ser pessoa hipossuficiente e não possuir 
instrumento eletrônico digital de comunicação ou no caso de recusa de intimação por meio 
eletrônico, a ciência da decisão do arquivamento será feita pessoalmente ou por seu 
representante, exclusivamente, por meio de carta com aviso de recebimento, intimação 
pessoal, publicação na imprensa oficial ou mediante a lavratura de termo de aviso afixado 
em quadro próprio do prédio do MPPA. 

 

§ 6º Do arquivamento da notícia de fato caberá recurso ao CSMP no prazo de 
10 (dez) dias. 

 

§ 7º A comunicação à parte interessada deverá conter, anexa, cópia da 
decisão de arquivamento e, expressamente, a informação de que poderá haver recurso ao 
CSMP, nos termos expressos nesta Resolução. 

 

§ 8º A Comunicação produz efeitos a partir da confirmação do recebimento  
da mensagem pelo destinatário, que deverá ocorrer no prazo de até 3 (três) dias. 

 

§ 9º Serão juntadas aos autos cópia da mensagem de envio e recebimento do 
correio eletrônico, do aviso de recebimento da carta, da intimação pessoal ou da intimação 
pela imprensa oficial, ou de certidão com o dia, o horário e o número de telefone para o qual 
se enviou a comunicação, bem como o dia e o horário em que ocorreu a confirmação do 
recebimento da mensagem pelo destinatário, com imagem da tela (print) do aparelho no 
qual conste a intimação. 
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§ 10. O recurso será protocolado na secretaria do órgão que o arquivou e 
juntado à notícia de fato, que deverá ser remetida ao CSMP no prazo de 3 (três) dias, caso 
não haja reconsideração. 

 

§ 11. Será indeferida a instauração de notícia de fato quando o fato narrado 
não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério 
Público ou for incompreensível. 

 

Art. 9º Não havendo recurso, a notícia de fato será arquivada no órgão que a 
apreciou, registrando-se no sistema respectivo em ordem cronológica, ficando a 
documentação à disposição dos órgãos correcionais. 

 

Art. 10. Na hipótese de notícia de fato de natureza criminal, além da 
providência prevista no art. 7º, parágrafo único, o membro do Ministério Público deverá 
observar as normas pertinentes do CNMP e da legislação vigente. 

 

Art. 11. O membro do Ministério Público, verificando que o fato requer 
apuração ou acompanhamento ou vencido o prazo do art. 7º, caput, instaurará o 
procedimento próprio. 

 

Art. 12. É vedado ao órgão de execução arquivar a notícia de fato ou instaurar 
qualquer tipo de procedimento sob o único fundamento de que o prazo mencionado nesta 
Resolução se esgotou, caso não conste nos autos a realização de diligências preliminares ou 
enquanto houver diligência pendente. 

 

CAPÍTULO II 
DO PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO 

 

Art. 13. O procedimento preparatório é o procedimento formal, prévio ao 
inquérito civil, que visa apurar elementos voltados à identificação dos investigados ou do 
objeto. 

 

§ 1º O procedimento de que trata o caput deve ser concluído no prazo de 90 
(noventa) dias, contados de sua instauração, prorrogável por igual prazo, uma única vez, em 
caso de motivo justificável. 

 

§ 2º Vencido o prazo previsto no parágrafo anterior, o membro do Ministério 
Público promoverá o arquivamento do procedimento preparatório, ajuizará a respectiva 
ação civil pública ou convertê-lo-á em inquérito civil. 

 

Art. 14. O procedimento preparatório deverá ser autuado, as folhas 
numeradas e registrado em sistema informatizado próprio, mantendo-se a numeração 
quando de eventual conversão. 

 

Art. 15. A conversão de procedimento preparatório em inquérito civil será 
feita mediante a confecção de nova portaria, que conterá o nome dos investigados e o 
objeto delimitado, além dos demais requisitos previstos nesta Resolução. 

 

Parágrafo único. A portaria de conversão deverá receber numeração de  
folhas contínua nos autos de procedimento preparatório, e este deverá ter sua 
nomenclatura alterada para inquérito civil, em sistema informatizado. 
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Art. 16. Aplicam-se ao procedimento preparatório, no que couber, as regras 
referentes ao inquérito civil, inclusive quanto à atribuição para instauração mediante 
portaria, instrução, processamento e arquivamento. 

 

CAPÍTULO III 
DO INQUÉRITO CIVIL 

 

Seção I 
Da Definição 

 

Art. 17. O inquérito civil é a investigação administrativa, de caráter 
inquisitorial, unilateral e facultativo, instaurado e presidido por membro Ministério Público e 
destinado a apurar a ocorrência de danos efetivos ou potenciais a direitos ou interesses 
difusos, coletivos ou individuais homogêneos, ou outros que lhe incumba defender, servindo 
como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais. 

 

Parágrafo único. O inquérito civil não é condição de procedibilidade para o 
ajuizamento das ações de titularidade do Ministério Público, nem para a realização das 
demais medidas de sua atribuição. 

 

Seção II 
Da Instauração 

 

Art. 18. O inquérito civil poderá ser instaurado: 
 

I - de ofício; 
 

II - em decorrência da notícia de fato apresentada por qualquer pessoa, ou de 
comunicação de outro órgão do Ministério Público ou de qualquer autoridade, desde que 
forneça, por meio legalmente permitido, informações sobre o fato e seu provável autor,  
bem como a qualificação mínima que permita sua identificação e localização; ou 

 

III - por designação do Procurador-Geral de Justiça, do CSMP e dos demais 
órgãos superiores da instituição, nos casos cabíveis. 

 

§ 1º A atuação de ofício ocorrerá no caso de o membro ter conhecimento, por 
qualquer forma, de fato que, em tese, constitua ameaça ou lesão aos interesses ou direitos 
mencionados no art. 17 desta Resolução, devendo, no caso de não possuir atribuição, 
cientificar o membro que a possua para conhecimento e adoção das providências 
respectivas. 

 

§ 2º A falta de formalidade na apresentação das informações referidas no 
inciso II deste artigo, bem como sendo as informações verbais, que deverão ser reduzidas a 
termo, não implica o indeferimento do pedido de instauração do inquérito civil, salvo se, 
desde logo, mostrar-se improcedente a notícia, atendendo-se, na hipótese, o disposto no 
art. 8º, § 10, desta Resolução. 

 

§ 3º O conhecimento por manifestação anônima não implicará ausência de 
providências, desde logo obedecidos os mesmos requisitos da notícia de fato, constantes do 
art. 18, inciso II, desta Resolução. 
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§ 4º O Ministério Público, de posse de informações previstas nos arts. 6º e 7º 
da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, que possam autorizar a tutela dos interesses ou 
direitos mencionados no art. 17 desta Resolução, poderá complementá-las antes de 
instaurar o inquérito civil, com o intuito de apurar elementos para identificação dos 
investigados ou do objeto, instaurando procedimento preparatório. 

 

§ 5º Se no curso da investigação o presidente do inquérito civil concluir que 
não possui atribuição para a propositura da ação civil pública, remeterá os autos ao órgão 
dela investido, mediante despacho fundamentado, comunicando a remessa ao Procurador- 
Geral de Justiça, à Corregedoria-Geral do Ministério Público (CGMP) e ao CSMP. 

 

§ 6º Eventual conflito negativo ou positivo de atribuição será suscitado, 
fundamentadamente, nos próprios autos ou em petição dirigida ao Procurador-Geral de 
Justiça, que decidirá a questão no prazo de 30 (trinta) dias. 

 

Art. 19. O inquérito civil será instaurado por meio de portaria numerada em 
ordem crescente, renovada anualmente, autuada e registrada em sistema próprio, devendo 
conter, necessariamente: 

 

I - o fundamento legal que autoriza a intervenção ministerial e a descrição do 
fato objeto do inquérito civil; 

 

II - o nome e a qualificação possível da pessoa, física ou jurídica, a quem o  
fato é ou passa a ser atribuído; 

 

III - o nome e a qualificação do autor da notícia de fato, se for o caso; 

IV - a determinação de diligências investigatórias iniciais; 

V - a determinação de autuação da portaria e dos documentos que originaram 
a instauração; 

 

VI - a determinação para que se registre em livro próprio; 
 

VII - a designação de secretário, mediante termo de compromisso quando 
couber; 

 

VIII - a nomeação, quando for o caso, de pessoa que irá praticar as diligências 
mediante compromisso; 

 

IX - a determinação de remessa da portaria à Procuradoria-Geral de Justiça, à 
CGMP e ao respectivo Centro de Apoio Operacional (CAO); 

 

X - a data e o local da instauração; e 
 

XI - a determinação de afixação da portaria no local de costume e de remessa 
de cópia para publicação na impressa oficial. 

 

§ 1º Se no curso do inquérito civil novos fatos indicarem necessidade de 
investigação de objeto diverso do que estiver sendo investigado, o membro do Ministério 
Público poderá aditar a portaria inicial ou determinar a extração de peças para instauração 
de outro inquérito civil, respeitadas as normas incidentes quanto à divisão de atribuições. 
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§ 2º Ao verificar, no curso do inquérito, que a complexidade dos fatos ou a 
amplitude do objeto possa comprometer a eficiência da apuração, o presidente poderá 
determinar o desmembramento da investigação, expedindo as portarias correspondentes. 

 

§ 3º A conversão de procedimento preparatório em inquérito civil será feita 
mediante a confecção de nova portaria, que conterá o nome dos investigados e o objeto 
delimitado, além dos demais requisitos previstos neste artigo, mantendo-se a numeração 
sequencial no inquérito civil. 

 

Seção III 
Do Indeferimento de Requerimento de Instauração do Inquérito Civil 

 

Art. 20. Em caso de evidência de que os fatos narrados na representação não 
configurem lesão aos interesses ou direitos mencionados no art. 17 desta Resolução, ou se o 
fato já tiver sido objeto de investigação ou de ação civil pública, ou se os fatos apresentados 
já se encontrarem solucionados, o membro do Ministério Público, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, indeferirá o pedido de instauração de inquérito civil em decisão fundamentada, 
da qual se dará ciência pessoal ao representante e ao representado. 

 

§ 1º Do indeferimento caberá recurso administrativo ao CSMP, com as 
respectivas razões, no prazo de 10 (dez) dias. 

 

§ 2º As razões de recurso serão protocoladas no órgão que indeferiu o pedido, 
devendo ser remetidas ao CSMP, caso não haja reconsideração, no prazo de 3 (três) dias, 
juntamente com a representação e com a decisão impugnada. 

 

§ 3º A comunicação à parte interessada deverá conter, anexa, cópia da 
decisão de arquivamento e, expressamente, a informação de que poderá haver recurso ao 
CSMP, nos termos mencionados no parágrafo anterior. 

 

§ 4º Do recurso serão intimados os interessados para, querendo, oferecer 
contrarrazões. 

 

§ 5º Expirado o prazo do § 1º deste artigo, os autos serão arquivados na 
própria origem, registrando-se no sistema respectivo, mesmo sem manifestação do 
representante. 

 

§ 6º Na hipótese de atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça, 
caberá pedido de reconsideração, no prazo e na forma do § 1º deste artigo. 

 

Seção IV 
Da Instrução 

 

Art. 21. A instrução do inquérito civil será presidida por membro do  
Ministério Público a quem for conferida essa atribuição, nos termos da lei. 

 

§ 1º O membro do Ministério Público designará, nos próprios autos, servidor 
do Ministério Público lotado no respectivo órgão de execução para secretariar o inquérito 
civil, ou, na falta deste, servidor de outro órgão de execução. 



270  

§ 2º Para esclarecimento do fato objeto da investigação, serão colhidas todas 
as provas permitidas pelo ordenamento jurídico, com a juntada de peças em sequência 
cronológica de apresentação, devidamente numeradas em ordem crescente. 

 

§ 3º As diligências de caráter probatório, sobretudo de conteúdo técnico, 
poderão ser elaboradas por servidor do Ministério Público ou mediante colaboração 
prestada por órgãos e entidades conveniados. 

 

§ 4º Todas as diligências serão documentadas, bem como as declarações e os 
depoimentos sob compromisso serão tomados por termo ou auto circunstanciado, assinado 
pelos presentes ou, em caso de recusa, por 2 (duas) testemunhas. 

 

§ 5º O membro do Ministério Público, presidente do inquérito civil, solicitará 
ao Procurador-Geral de Justiça a expedição de citações, requisições, intimações ou outras 
correspondências necessárias, sempre que elas se destinem ao Governador do Estado, aos 
membros do Poder Legislativo estadual e dos tribunais, as quais serão encaminhadas, no 
prazo de 10 (dez) dias, pelo Procurador-Geral de Justiça, não cabendo a este a valoração do 
conteúdo do expediente, podendo deixar de encaminhar os que não contenham os 
requisitos legais ou que não empreguem o tratamento protocolar devido ao destinatário. 

 

§ 6º Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos atos dirigidos aos 
membros do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do CNMP. 

 

§ 7º As intimações para comparecimento deverão ser feitas com antecedência 
mínima de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de adiamento. 

 

§ 8º Em caso de ausência injustificada do intimado, previamente advertido 
das consequências jurídicas de seu não comparecimento ao ato, o presidente do 
procedimento investigativo poderá requisitar à autoridade policial competente a condução 
coercitiva do investigado. 

 

§ 9º As intimações e requisições direcionadas ao investigado deverão ser 
remetidas com cópia da portaria, sendo-lhe facultado em qualquer dos casos, sem prejuízo 
da natureza inquisitiva do inquérito, o fornecimento de subsídio que desejar no prazo de 10 
(dez) dias úteis. 

 

§ 10. Qualquer pessoa poderá, durante a tramitação do inquérito civil, 
apresentar ao presidente documentos e subsídios para melhor apuração dos fatos. 

 

§ 11. A diligência investigatória a realizar-se em outro órgão de execução será 
cumprida por meio de carta precatória, no prazo de 15 (quinze) dias. 

 

§ 12. Caso se convença da propositura da ação, o órgão de execução que 
preside o inquérito civil deverá encerrá-lo com sucinto relatório em que exporá os fatos 
apurados e os fundamentos de sua convicção, sem necessidade de envio dos autos ao CSMP 
para revisão da promoção de arquivamento. 

 

§ 13. A pedido da pessoa intimada, o presidente do inquérito civil fornecer- 
lhe-á comprovação escrita de seu comparecimento. 
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§ 14. Os Centros de Apoio Operacional (CAOs) e demais órgãos do Ministério 
Público prestarão apoio administrativo e operacional aos atos do inquérito civil, inclusive 
diligências, sempre que solicitado. 

 

Art. 22. As intimações de que trata esta seção serão realizadas na forma dos 
§§ 1º, 2º, 3º, 5º, 8º e 9º do art. 8º desta Resolução. 

 

Art. 23. O inquérito civil deverá ser concluído no prazo de 1 (um) ano, 
prorrogável pelo mesmo prazo, por duas vezes, por decisão fundamentada de seu 
presidente, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, dando- 
se ciência ao Procurador-Geral de Justiça, à CGMP e ao CSMP, mediante remessa, por ofício 
ou via eletrônica, de cópia da decisão. 

 

Seção V 
Da Publicidade 

 

Art. 24. Aplica-se ao inquérito civil o princípio da publicidade dos atos, com 
exceção dos casos em que haja sigilo legal ou em que a publicidade possa acarretar prejuízo 
às investigações, circunstância em que a decretação do sigilo legal deverá ser motivada. 

 

§ 1º Nos requerimentos que objetivam a obtenção de certidões ou extração 
de cópia de documento constante nos autos de inquérito civil, serão observadas as regras 
concernentes ao acesso à informação disponível nos órgãos da administração pública. 

 

§ 2º A publicidade consistirá: 
 

I - na divulgação oficial, com exclusivo fim de conhecimento público, 
mediante publicação de extratos na imprensa oficial; 

 

II - na divulgação no sítio eletrônico do Ministério Público na internet, dela 
devendo constar a portaria de instauração, que deverá conter o respectivo número e a data 
de sua expedição, o número, a classe e o objeto do procedimento e o nome do membro do 
Ministério Público que a expediu, bem como os extratos dos atos de conclusão, devendo ser 
certificada nos autos; 

 

III - na expedição de certidão e na extração de cópias sobre os fatos 
investigados, mediante requerimento fundamentado do interessado ou de seu procurador 
legalmente constituído, sujeitas ao deferimento do presidente do inquérito civil; 

 

IV - na prestação de informações ao público em geral, obedecidas as regras  
de acesso à informação; e 

 

V - na concessão de vistas dos autos, mediante requerimento fundamentado 
do interessado ou de seu procurador legalmente constituído e por deferimento, total ou 
parcial, do presidente do inquérito civil ou do procedimento preparatório. 

 

§ 3º As despesas decorrentes da extração de cópias correrão por conta de 
quem as requereu. 

 

§ 4º A restrição à publicidade deverá ser decretada em decisão motivada,  
para o fim de interesse público, e poderá ser, conforme o caso, limitada a determinadas 
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pessoas, provas, informações, dados, períodos ou fases, cessando quando extinta a causa 
que a motivou, podendo ensejar, inclusive, o impedimento de concessão de vista dos autos. 

 

§ 5º Os documentos resguardados por sigilo legal deverão ser autuados em 
apenso. 

 

§ 6º Os órgãos de execução deverão remeter obrigatoriamente, por meio 
eletrônico, cópias de portarias de instauração de inquérito civil público, de petições iniciais 
de ações civil públicas, de promoções de arquivamento e de termos de compromisso de 
ajustamento de conduta aos CAOs da respectiva matéria, para fins de formação de banco de 
dados e compartilhamento de informações entre os demais membros do Ministério Público, 
sem prejuízo de outras formas de cooperação e envio de materiais de apoio. 

 

Art. 25. Em cumprimento ao princípio da publicidade das investigações, o 
membro do Ministério Público poderá prestar informações, inclusive aos meios de 
comunicação social, a respeito das providências adotadas para apuração de fatos em tese 
ilícitos, abstendo-se, contudo, de externar ou antecipar juízos de valor a respeito de 
apurações ainda não concluídas. 

 

Art. 26. Após a instauração do inquérito civil ou do procedimento 
preparatório, quando o membro que o preside concluir ser atribuição de outro Ministério 
Público, este deverá submeter sua decisão ao referendo do CSMP, no prazo de 3 (três) dias. 

 

Seção VI 
Do Arquivamento 

 

Art. 27. Esgotadas todas as diligências, o órgão de execução do Ministério 
Público, caso se convença da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil 
pública ou outra pertinente aos interesses e direitos mencionados no art. 17 desta 
Resolução, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do procedimento 
preparatório ou do inquérito civil. 

 

§ 1º Os autos do procedimento preparatório ou do inquérito civil, juntamente 
com a promoção de arquivamento, serão submetidos ao exame e deliberação do CSMP, na 
forma de seu Regimento Interno, no prazo de 3 (três) dias, contados da comprovação da 
efetiva cientificação pessoal dos interessados, por intermédio de publicação na imprensa 
oficial ou da lavratura de termo de afixação de aviso no quadro próprio do prédio do 
Ministério Público, quando não localizados os que devem ser cientificados. 

 

§ 2º A cientificação pessoal das partes interessadas deverá conter cópia da 
decisão de arquivamento e consignar, expressamente, a informação de que até a sessão do 
CSMP para homologação ou rejeição da promoção de arquivamento poderão apresentar 
razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos do procedimento preparatório 
ou do inquérito civil. 

 

§ 3º Deixando o CSMP de homologar a promoção de arquivamento, tomará 
uma das seguintes providências: 

 

I - converterá o julgamento em diligência para a realização de atos 
imprescindíveis à sua decisão, especificando-os, remetendo os autos ao órgão de execução 
do Ministério Público que determinou seu arquivamento e, no caso de recusa fundamentada 
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deste, ao Procurador-Geral de Justiça, para designar o membro que irá atuar na demanda; 
ou 

 

II - deliberará pelo prosseguimento do procedimento preparatório ou do 
inquérito civil, indicando os fundamentos de fato e de direito de sua decisão, adotando as 
providências relativas à designação, em qualquer hipótese, de outro membro do Ministério 
Público para atuação. 

 

§ 4º Será pública a sessão do CSMP, salvo no caso de decretação de sigilo. 
 

Art. 28. Não oficiará nos autos do procedimento preparatório, do inquérito 
civil ou da ação civil pública o membro responsável pela promoção de arquivamento não 
homologado pelo CSMP, ressalvada a hipótese do art. 27, § 3º, inciso I, desta Resolução. 

 

Art. 29. O desarquivamento do inquérito civil, diante de novas provas ou para 
investigar fato novo relevante, poderá ocorrer no prazo máximo de 6 (seis) meses após o 
arquivamento. Transcorrido esse lapso, será instaurado novo inquérito civil, sem prejuízo 
das provas já colhidas. 

 

Parágrafo único. O desarquivamento de inquérito civil para a investigação de 
fato novo, não sendo caso de ajuizamento de ação civil pública, implicará novo 
arquivamento e remessa ao CSMP, na forma do art. 27, § 1º, desta Resolução. 

 

Art. 30. O disposto nesta Resolução acerca do arquivamento de  
procedimento preparatório ou inquérito civil também se aplica à hipótese em que estiver 
sendo investigado mais de um fato lesivo e a ação civil pública proposta somente se 
relacionar a um ou a algum deles. 

 

CAPÍTULO IV 
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

 

Art. 31. O procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade- 
fim destinado a: 

 

I - acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de 
conduta celebrado; 

 

II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou 
instituições; 

 

III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis; e 

IV - embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil. 

Parágrafo único. O procedimento administrativo não tem caráter de 
investigação cível ou criminal de determinada pessoa em razão de um ilícito específico. 

 

Art. 32. O procedimento administrativo será instaurado por portaria sucinta, 
com delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos 
atos, previsto no inquérito civil. 
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Art. 33. Se no curso do procedimento administrativo surgirem fatos que 
demandem apuração criminal ou sejam voltados para a tutela dos interesses ou direitos 
difusos, coletivos ou individuais homogêneos, o membro do Ministério Público deverá 
instaurar o procedimento de investigação pertinente ou encaminhar a notícia de fato e os 
elementos de informação a quem tiver atribuição para tanto. 

 

Art. 34. O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo de 1 
(um) ano, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo período, desde que haja 
decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos. 

 

Art. 35. Nos casos de procedimento administrativo oriundo de termo de 
ajustamento de conduta, o CSMP deverá ser cientificado do cumprimento das cláusulas 
desse acordo, conforme ato normativo daquele órgão da Administração Superior. 

 

Art. 36. O procedimento administrativo previsto no art. 31, incisos I, II e IV, 
deverá ser arquivado no próprio órgão de execução, com comunicação ao CSMP e remessa 
de cópia da peça de arquivamento, sem necessidade de envio dos autos para homologação 
do arquivamento. 

 

Art. 37. No caso de procedimento administrativo concernente a direitos 
individuais indisponíveis, previsto no art. 31, inciso III, o noticiante será cientificado da 
decisão de arquivamento, da qual caberá recurso ao CSMP, no prazo de 10 (dez) dias, na 
forma prevista nos §§ do art. 8º desta Resolução. 

 

§ 1º Quando a parte ou o interessado possuir advogado constituído nos autos, 
as intimações serão realizadas por publicação no Diário Eletrônico do Ministério Público do 
Estado do Pará ou pela imprensa oficial, salvo impossibilidade material, hipótese em que a 
intimação será pessoal, efetivada por servidor designado ou por carta registrada, com aviso 
de recebimento que comprove a entrega no endereço do destinatário. 

 

§ 2º A cientificação é facultativa no caso de o procedimento administrativo ter 
sido instaurado em decorrência de dever de ofício. 

 

§ 3º A cientificação à parte interessada deverá conter, anexa, cópia da decisão 
de arquivamento e, expressamente, a informação de que poderá haver recurso ao CSMP, 
nos termos mencionados no caput deste artigo. 

 

§ 4º O recurso será protocolado na secretaria do órgão que arquivou o 
procedimento e juntado aos respectivos autos extrajudiciais, que deverão ser remetidos, no 
prazo de 3 (três) dias, ao CSMP para apreciação, caso não haja reconsideração. 

 

§ 5º Não havendo recurso, os autos serão arquivados no órgão que apreciou o 
procedimento, registrando-se no sistema respectivo, com comunicação ao CSMP e remessa 
de cópia da peça de arquivamento, sem necessidade de envio dos autos para homologação 
de arquivamento. 

 

Art. 38. O procedimento administrativo instruirá a ação ou medida judicial 
dele decorrente com as cópias das peças consideradas pertinentes. 

 

CAPÍTULO V 
DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 
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Art. 39. O compromisso de ajustamento de conduta é instrumento de  
garantia dos direitos e interesses difusos e coletivos, individuais homogêneos e outros 
direitos cuja defesa incumbe ao Ministério Público, com natureza de negócio jurídico que 
tem por finalidade a adequação da conduta às exigências legais e constitucionais, com 
eficácia de título executivo extrajudicial a partir da celebração. 

 

§ 1º Não sendo titular dos direitos concretizados no compromisso de 
ajustamento de conduta, não pode o órgão do Ministério Público fazer concessões que 
impliquem renúncia aos direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, 
cingindo-se a negociação à interpretação do direito para o caso concreto, à especificação das 
obrigações adequadas e necessárias, em especial o modo, tempo e lugar de cumprimento, 
bem como à mitigação, à compensação e à indenização dos danos que não possam ser 
recuperados. 

 

§ 2º É cabível o compromisso de ajustamento de conduta nas hipóteses 
configuradoras de improbidade administrativa, sem prejuízo do ressarcimento ao erário e da 
aplicação de uma ou algumas das sanções previstas em lei, de acordo com a conduta ou o 
ato praticado. 

 

§ 3º A celebração do compromisso de ajustamento de conduta com o 
Ministério Público não afasta, necessariamente, a eventual responsabilidade administrativa 
ou penal pelo mesmo fato, nem importa, automaticamente, o reconhecimento de 
responsabilidade para outros fins que não os estabelecidos expressamente no compromisso. 

 

§ 4º Caberá ao órgão do Ministério Público com atuação para a celebração do 
compromisso de ajustamento de conduta decidir quanto à necessidade, conveniência e 
oportunidade de reuniões ou audiências públicas com a participação dos titulares dos 
direitos, entidades que os representem ou demais interessados. 

 

Art. 40. No exercício de suas atribuições, poderá o órgão do Ministério  
Público tomar compromisso de ajuste de conduta para adoção de medidas provisórias ou 
definitivas, parciais ou totais. 

 

Parágrafo único. Na hipótese de adoção de medida provisória ou parcial, a 
investigação deverá continuar no que diz respeito aos demais aspectos da questão, 
ressalvada situação excepcional que enseje arquivamento fundamentado. 

 

Art. 41. O compromisso de ajustamento de conduta será tomado em  
qualquer fase da investigação, nos autos de inquérito civil ou procedimento correlato, ou no 
curso da ação judicial, dando-se por tempo, elaborado em pelo menos 2 (duas) vias, 
devidamente assinadas pelo órgão do Ministério Público e pelo compromissário, devendo 
conter: 

 

I - o nome e a qualificação das partes compromissadas; 
 

II - a descrição das obrigações certas, líquidas e exigíveis, salvo peculiaridades 
do caso concreto; 

 

III - o prazo, a forma e o modo para cumprimento das obrigações; 

IV - os fundamentos de fato e de direito; e 
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V - a previsão das cominações de penalidades por eventual descumprimento, 
nos termos do art. 42 desta Resolução. 

 

§ 1º Quando o compromissário for pessoa física, o compromisso de 
ajustamento de conduta poderá ser firmado por procurador com poderes especiais 
outorgados por instrumento de mandato público ou particular, sendo que, neste último 
caso, com reconhecimento de firma. 

 

§ 2º Quando o compromissário for pessoa jurídica, o compromisso de 
ajustamento de conduta deverá ser firmado por quem tiver, por lei, regulamento, disposição 
estatutária ou contratual, poderes de representação extrajudicial do ente jurídico 
compromissário ou por procurador com poderes especiais outorgado por seu representado. 

 

§ 3º Em se tratando de empresa pertencente a grupo econômico, deverá 
assinar o representante legal da empresa jurídica controladora à qual esteja vinculado, 
sendo admissível a representação por procurador com poderes especiais outorgado pelo 
representante. 

 

§ 4º Na fase de negociação e assinatura do compromisso de ajustamento de 
conduta, poderão os compromissários ser acompanhados ou representados por seus 
advogados, devendo juntar-se aos autos instrumento de mandato. 

 

§ 5º É facultado ao órgão do Ministério Público colher as assinaturas, como 
testemunhas, das pessoas que tenham acompanhado a negociação ou de terceiros 
interessados. 

 

§ 6º Poderá o compromisso de ajustamento de conduta ser firmado em 
conjunto por órgãos de ramos diversos do Ministério Público ou por este e outros órgãos 
públicos legitimados, bem como contar com a participação de associação civil, entes ou 
grupos representativos ou terceiros interessados. 

 

Art. 42. O compromisso de ajustamento de conduta deverá prever multa 
diária ou outras espécies de cominação para o caso de descumprimento das obrigações nos 
prazos assumidos, admitindo-se, em casos excepcionais e devidamente fundamentados, a 
previsão de que tal cominação seja fixada judicialmente, se necessária à execução do 
compromisso. 

 

Art. 43. As indenizações pecuniárias referentes a danos a direito ou interesses 
difusos e coletivos, quando não for possível a reconstituição específica do bem lesado, e as 
liquidações de multas deverão ser destinadas a fundos federais, estaduais e municipais que 
tenham o mesmo escopo do fundo previsto no art. 13 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 
1985. 

 

§ 1º Também é admissível a destinação dos recursos previstos no caput a 
projetos de prevenção ou reparação de danos de bens jurídicos da mesma natureza, ao 
apoio a entidades cuja finalidade institucional inclua a proteção aos direitos ou interesses 
difusos, a depósito em contas judiciais, ou ainda poderão receber destinação específica que 
tenha a mesma finalidade dos fundos previstos em lei ou esteja em conformidade com a 
natureza e a dimensão do dano. 
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§ 2º Os valores referentes às medidas compensatórias decorrentes de danos 
irreversíveis aos direitos ou interesses difusos deverão ser, preferencialmente, revertidos em 
proveito da região ou pessoas impactadas. 

 

Art. 44. O CSMP disciplinará os mecanismos de fiscalização do cumprimento 
do compromisso de ajustamento de conduta tomado pelos órgãos de execução e a revisão, 
pelo Órgão Superior, do arquivamento do inquérito civil ou do procedimento no qual foi 
tomado o compromisso, observadas as regras gerais desta Resolução. 

 

§ 1º Os mecanismos de fiscalização referidos no caput não se aplicam ao 
compromisso de ajustamento de conduta levado à homologação do Poder Judiciário. 

 

§ 2º A regulamentação do CSMP deve compreender, no mínimo, a exigência 
de ciência formal do conteúdo integral do compromisso de ajustamento de conduta ao 
Órgão Superior, em prazo não superior a 3 (três) dias da promoção de arquivamento do 
inquérito civil ou do procedimento correlato em que foi celebrado. 

 

Art. 45. O Órgão Superior de que trata o art. 44 dará publicidade ao extrato  
do compromisso de ajustamento de conduta em diário oficial próprio ou não, no site da 
instituição ou por qualquer outro meio eficiente e acessível, conforme as peculiaridades de 
cada ramo do Ministério Público, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o qual  poderá 
conter: 

 

I - a indicação do inquérito civil ou procedimento em que foi tomado o 
compromisso; 

 

II - a indicação do órgão de execução; 
 

III - a área de tutela dos direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais 
homogêneos em que foi firmado o compromisso de ajustamento de conduta e sua 
abrangência territorial, quando for o caso; 

 

IV - a indicação das partes compromissárias, seu Cadastro de Pessoa Física 
(CPF) ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e o endereço de domicílio ou sede; 

 

V - o objeto específico do compromisso de ajustamento de conduta; e 
 

VI - indicação de endereço eletrônico em que se possa acessar o inteiro teor 
do compromisso de ajustamento de conduta ou local em que seja possível obter cópia 
impressa integral. 

 

§ 1º Ressalvadas as situações excepcionais devidamente justificadas, a 
publicação no site da instituição disponibilizará acesso ao inteiro teor do compromisso de 
ajustamento de conduta ou indicará o banco de dados público em que pode ser acessado. 

 

§ 2º A disciplina deste artigo não impede a divulgação imediata do 
compromisso de ajustamento de conduta celebrado nem o fornecimento de cópias aos 
interessados, consoante os critérios de oportunidade, conveniência e efetividade  
formulados pelo membro do Ministério Público. 

 

Art. 46. No mesmo prazo mencionado no artigo anterior, o Órgão Superior 
providenciará o encaminhamento ao CNMP de cópia eletrônica do inteiro teor do 
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compromisso de ajustamento de conduta para alimentação do Portal de Direitos Coletivos, 
conforme disposto na Resolução Conjunta CNJ/CNMP nº 2, de 21 de junho de 2011, que 
instituiu os cadastros nacionais de informações de ações coletivas, inquéritos e termos de 
ajustamento de conduta. 

 

Art. 47. O órgão do Ministério Público que tomou o compromisso de 
ajustamento de conduta deverá diligenciar para fiscalizar o seu efetivo cumprimento, 
valendo-se, sempre que necessário e possível, de técnicos especializados. 

 

Parágrafo único. Poderão ser previstas no próprio compromisso de 
ajustamento de conduta obrigações consubstanciadas na periódica prestação de 
informações sobre a execução de acordo pelo compromissário. 

 

Art. 48. As diligências de fiscalização mencionadas no artigo anterior serão 
providenciadas nos próprios autos em que foi celebrado o compromisso de ajustamento de 
conduta, quando realizadas antes do respectivo procedimento ou em procedimento 
administrativo de acompanhamento especificamente instaurado para tal fim. 

 

Art. 49. Descumprido o compromisso de ajustamento de conduta, integral ou 
parcialmente, deverá o órgão de execução do Ministério Público com atribuição para 
fiscalizar o seu cumprimento promover, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, ou assim 
que possível, nos casos de urgência, a execução judicial do respectivo título executivo 
extrajudicial, com relação às cláusulas em que se constatar a mora ou inadimplência. 

 

Parágrafo único. O prazo de que trata este artigo poderá ser exercido se o 
compromissário instado pelo órgão do Ministério Público justificar satisfatoriamente o 
descumprimento ou reafirmar sua disposição para o cumprimento, casos em que ficará a 
critério do órgão ministerial decidir pelo imediato ajuizamento da execução, por sua 
repactuação ou pelo compromisso de ajustamento de conduta, sem prejuízo da 
possibilidade de execução da multa, quando cabível e necessária. 

 

Art. 50. O Ministério Público tem legitimidade para executar compromisso de 
ajustamento de conduta firmado por órgão público, no caso de omissão deste frente ao 
descumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo da adoção de outras providências 
de natureza civil ou criminal que se mostrarem pertinentes, inclusive em face da inércia do 
órgão público compromitente. 

 

Art. 51. O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) promoverá 
cursos de aperfeiçoamento sobre técnicas de negociação e mediação voltados para a 
qualificação de membros e servidores, com vistas ao aperfeiçoamento da teoria e prática do 
compromisso de ajustamento de conduta. 

 

CAPÍTULO VI 
DA RECOMENDAÇÃO 

 

Art. 52. A recomendação é instrumento da atuação extrajudicial do Ministério 
Público, por intermédio do qual este expõe, em ato formal, as razões fáticas e jurídicas sobre 
determinada questão, com objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou deixar de 
praticar determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e relevância 
pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens defendidos pela instituição, atuando, 
assim, como instrumento de prevenção de responsabilidades ou correção de condutas. 
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§ 1° Por depender do convencimento decorrente de sua fundamentação para 
ser atendida e assim alcançar sua plena eficácia, a recomendação não tem caráter coercitivo. 

 

§ 2° A recomendação rege-se pelos seguintes princípios, entre outros: 

I - motivação; 

II - formalidade e solenidade; 
 

III - celeridade e implementação tempestiva das medidas recomendadas; 

IV - publicidade, moralidade, eficiência, impessoalidade e legalidade; 

V - máxima amplitude do objeto e das medidas recomendadas; 

VI - garantia de acesso à justiça; 

VII - máxima utilidade e efetividade; 
 

VIII - caráter não vinculativo das medidas recomendadas; 

IX - caráter preventivo ou corretivo; 

X - resolutividade; 
 

XI - segurança jurídica; e 
 

XII - ponderação e proporcionalidade nos casos  de  tensão  entre  
direitos fundamentais. 

 

Art. 53. O Ministério Público, de ofício ou mediante provocação, nos autos de 
inquérito civil, procedimento administrativo ou procedimento preparatório, poderá expedir 
recomendação objetivando o respeito e a efetividade dos direitos e interesses que lhe 
incumbam defender e, sendo o caso, a edição ou alteração de normas. 

 

§ 1° Preliminarmente à expedição da recomendação à autoridade pública, 
serão requisitadas informações ao órgão destinatário sobre a situação jurídica e o caso 
concreto a ela afetos, exceto em caso de impossibilidade devidamente motivada. 

 

§ 2° Em casos que reclamam urgência, o Ministério Público poderá, de ofício, 
expedir recomendação, procedendo, posteriormente, à instauração do respectivo 
procedimento. 

 

Art. 54. A recomendação pode ser dirigida, de maneira preventiva ou 
corretiva, preliminar ou definitiva, a qualquer pessoa, física ou jurídica, de direito público ou 
privado, que tenha condições de fazer ou deixar de fazer alguma coisa para salvaguardar 
interesses, direitos e bens de que é incumbido o Ministério Público. 

 

§ 1° A recomendação será dirigida a quem tem poder, atribuição ou 
competência para adoção das medidas recomendadas ou responsabilidade pela reparação 
ou prevenção do dano. 
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§ 2° Quando entre os destinatários da recomendação figurar autoridades  
para as quais a lei estabelece caber ao Procurador-Geral de Justiça o encaminhamento de 
correspondência, citação ou intimação, incumbe a este, ou ao órgão do Ministério Público a 
quem essa atribuição tiver sido delegada, encaminhar a recomendação expedida pelo 
Promotor ou Procurador de Justiça natural, no prazo de 10 (dez) dias, não cabendo à chefia 
institucional a valoração do conteúdo da recomendação, expedida por órgão ministerial sem 
atribuição, que afrontar a lei ou o disposto nesta Resolução ou, ainda, quando não for 
observado o tratamento protocolar devido ao destinatário. 

 

Art. 55. Não poderá ser expedida recomendação que tenha como 
destinatária(s) a(s) mesma(s) parte(s) e o objeto o(s) mesmo(s) pedido(s) de ação judicial, 
ressalvadas as situações excepcionais, justificadas pelas circunstâncias de fato e de direito e 
pela natureza do bem tutelado, devidamente motivadas, e desde que não contrarie decisão 
judicial. 

 

Art. 56. Sendo cabível a recomendação, esta deve ser manejada anterior e 
preferencialmente à ação judicial. 

 

Art. 57. A recomendação deve ser devidamente fundamentada, mediante a 
exposição dos argumentos fáticos e jurídicos que justificam a sua expedição. 

 

Art. 58. A recomendação conterá a indicação de prazo razoável para adoção 
das providências cabíveis, que deverão ser assinaladas de forma clara e objetiva. 

 

Parágrafo único. O atendimento da recomendação será apurado nos autos do 
inquérito civil, do procedimento administrativo ou do procedimento preparatório em que foi 
expedida. 

 

Art. 59. O órgão do Ministério Público poderá requisitar ao destinatário a 
adequada e imediata divulgação da recomendação expedida, incluindo sua fixação em local 
de fácil acesso ao público, se necessária à efetividade da recomendação. 

 

Art. 60. O órgão do Ministério Público poderá requisitar resposta por escrito 
sobre o atendimento ou não da recomendação, bem como instar os destinatários a 
respondê-la de modo fundamentado. 

 

Parágrafo único. Havendo resposta fundamentada de não  atendimento,  
ainda que não requisitada, impõe-se ao órgão do Ministério Público que expediu a 
recomendação apreciá-la fundamentadamente. 

 

Art. 61. Na hipótese de desatendimento à recomendação, de falta de  
resposta ou de resposta considerada inconsistente, o órgão do Ministério Público adotará as 
medidas cabíveis à obtenção do resultado pretendido. 

 

§ 1° No intuito de evitar a judicialização e fornecer ao destinatário todas as 
informações úteis à formação de seu convencimento quanto ao atendimento da 
recomendação, poderá o órgão do Ministério Público, ao expedir a recomendação, indicar as 
medidas que entende cabíveis, em tese, no caso de desatendimento da recomendação, 
desde que incluídas em sua esfera de atribuição. 
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§ 2° Na hipótese do parágrafo anterior, o órgão ministral não adotará as 
medidas indicadas antes de transcorrido o prazo fixado para resposta, exceto se fato novo 
determinar a urgência de atribuições. 

 

§ 3° A efetiva adoção das medidas indicadas na recomendação como cabíveis 
em tese pressupõe a apreciação fundamentada da resposta de que trata o parágrafo único 
do art. 60 desta Resolução. 

 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 62. Cada órgão de execução manterá controle atualizado do andamento 
das notícias de fato, dos procedimentos preparatórios, inquéritos civis públicos, 
procedimentos administrativos e ações civis públicas ajuizadas, inclusive das fases recursais. 

 

§ 1° O controle será realizado em sistema de informática próprio, 
desenvolvido pela Administração Superior do Ministério Público, ou, na ausência deste, em 
livro de registros e distribuição respectivo. 

 

§ 2° O sistema informatizado ou o livro de registros e distribuição conterá, 
obrigatoriamente, o número do registro, a data e a hora do recebimento, os nomes das 
partes interessadas ou envolvidas e as providências de encaminhamento e tramitação 
adotadas. 

 

Art. 63. Os Promotores de Justiça deverão encaminhar aos CAOs da área 
respectiva, até o dia 5 (cinco) de cada mês, cópia das portarias de instauração de inquéritos 
civis, das promoções de arquivamento, dos termos de ajustamento de conduta e das 
petições iniciais de ações pertinentes aos interesses mencionados no art. 1° desta  
Resolução, com indicação do número que tomou o processo e da vara à que foi distribuído. 

 

Art. 64. Os CAOs deverão realizar o acompanhamento estatístico dos 
inquéritos civis públicos, dos procedimentos preparatórios, dos procedimentos 
administrativos e das ações propostas pelos órgãos de execução, permitindo-se a coleta de 
dados por meio eletrônico. 

 

Art. 65. O órgão de execução ministerial deverá instaurar um único 
procedimento extrajudicial para averiguar fatos com o mesmo objeto, as mesmas obrigações 
ou os mesmos deveres a serem regulamentados, independentemente do número de 
atividades a serem realizadas, ainda que envolvam mais de uma parte. 

 

Art. 66. Todos os ofícios requisitórios de informações ao procedimento 
preparatório e ao inquérito civil deverão ser fundamentados e acompanhados de cópia da 
portaria que instaurou o processo ou da indicação precisa do endereço eletrônico oficial em 
que tal peça esteja disponibilizada. 

 

Art. 67. Cópias de peças consideradas pertinentes dos autos de procedimento 
administrativo, procedimento preparatório e inquérito civil instruirão a ação civil decorrente 
deles. 
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Art. 68. Se no curso de qualquer procedimento extrajudicial do Ministério 
Público o órgão de execução tomar ciência de fatos ou condutas que importem na 
persecução de responsabilidades diversas, deverá adotar as providências cabíveis. 

 

Parágrafo único. Caso não tenha atribuição para tomar as providências, o 
órgão de execução responsável pelo procedimento mencionado no caput deverá fazer as 
devidas comunicações e encaminhamentos às autoridades e órgãos competentes. 

 

Art. 69. As intimações de procedimentos extrajudiciais, no âmbito do 
Ministério Público do Estado do Pará, podem ser efetuadas por meio de aplicativos de 
mensagens instantâneas ou recursos tecnológicos similares, observadas as diretrizes e as 
condições estabelecidas nesta Resolução. 

 

Parágrafo único. As intimações pelos meios estabelecidos no caput dirigir-se- 
ão às partes e respectivos advogados, bem como às testemunhas constantes dos autos, 
estas últimas desde que requerido na conformidade da legislação processual. 

 

Art. 70. É vedada a utilização de aplicativos de mensagens instantâneas ou 
recursos tecnológicos similares nas hipóteses de: 

 

I - citação; e 
 

II - previsão normativa que obrigue a intimação pessoal. 
 

Art. 71. As contas de aplicativos de mensagens instantâneas ou recursos 
tecnológicos similares do Ministério Público e do Conselho Nacional do Ministério Público 
serão personalizadas com imagens, nomes ou outros símbolos que facilitem a identificação 
da instituição pelas partes. 

 

§ 1º O aplicativo de mensagens instantâneas com o número de telefone oficial 
será destinado exclusivamente ao envio de intimações eletrônicas. 

 

§ 2º Os números de telefonia móvel oficialmente utilizados pelo Ministério 
Público do Estado do Pará para o fim previsto no § 1º deverão ser divulgados nos respectivos 
endereços eletrônicos. 

 

Art. 72. O envio das intimações por aplicativos de mensagens instantâneas ou 
recursos tecnológicos similares deverá ser realizado no horário de funcionamento da 
unidade ministerial, ressalvada a comunicação de medidas urgentes. 

 

Art. 73. O Conselheiro Relator, de posse dos autos de procedimentos 
extrajudiciais remetidos para revisão do CSMP, poderá decidir monocraticamente nos casos 
previstos em normas e enunciados do Colegiado. 

 

Art. 74. Em todos os procedimentos de que trata esta Resolução deverão ser 
respeitados os direitos atinentes à privacidade, bem como o sigilo das informações 
decorrentes de disposição constitucional ou legal. 

 

Art. 75. Os órgãos do Ministério Público, nos limites de suas atribuições, 
poderão promover audiências públicas para auxiliar nos procedimentos sob sua 
responsabilidade, na identificação de demandas sociais que exijam a instauração de 



283  

procedimento, para elaboração e execução de planos de ação e projetos estratégicos 
institucionais ou para prestação de contas e de atividades desenvolvidas. 

 

Art. 76. O CEAF promoverá curso de aperfeiçoamento sobre técnicas de 
elaboração de procedimentos extrajudiciais. 

 

Art. 77. A partir da vigência desta Resolução, todas as espécies de 
procedimentos extrajudiciais a serem instaurados no âmbito do Ministério Público do Estado 
do Pará deverão seguir as regras desta Resolução. 

 

Art. 78. Em todos os procedimentos deverão ser observadas as formalidades 
legais após a instauração da portaria, no que diz respeito às certificações, aos despachos e às 
remessas pertinentes ao procedimento. 

 

Art. 79. Os membros do Ministério Público do Estado do Pará deverão 
adequar todos os procedimentos em tramitação aos termos desta Resolução, no prazo de 1 
(um) ano, a contar da data da publicação deste Ato. 

 

Parágrafo único. As peças e procedimentos de investigação cíveis 
devidamente adequados deverão ser concluídos nos prazos fixados nesta Resolução, 
contados a partir da adequação. 

 

Art. 80. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Art. 81. Ficam revogadas as Resoluções n°s 010/2011-CPJ, de 30 de junho de 
2011; 014/2015-CPJ, de 24 de novembro de 2015; e 013/2016-CPJ, de 15 de setembro de 
2016. 

 

SALA DE SESSÕES DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO PARÁ, em 6 de junho de 2019. 

 

GILBERTO VALENTE MARTINS 
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Procuradora de Justiça 
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GERALDO DE MENDONÇA ROCHA 
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Procuradora de Justiça 
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Procurador de Justiça 
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Procuradora de Justiça 
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Procuradora de Justiça 

 
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES 

Procuradora de Justiça 
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Procuradora de Justiça 
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Procuradora de Justiça 
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Procurador de Justiça 
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Procurador de Justiça 
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Nº 01/2019-MP/PGJ/CGMP, DE 23 DE MAIO DE 2019 

Segunda-feira, 27 DE MAIO DE 2019 

 
ral e meio ambiente natural (Samaumeira). 

Belém, 22 de maio de 2019 

NILTON GURJÃO DAS CHAGAS 

2º Promotor de Justiça de Meio Ambiente, 

Patrimônio Cultural, Habitação e Urbanismo de Belém. 

Protocolo: 437365 

EXTRATO DA PORTARIA N° 24/2019-MP/3ªPJTUC 

A 3ª Promotoria de Justiça de Tucuruí, com fundamento no art. 8º da Re- 

solução n. 174, do CNMP, de 4 de julho de 2017, tornam pública a instau- 

ração do Procedimento Administrativo (SIMP n. 001637-027/2019) que 

se encontra à disposição nas Promotorias de Justiça de Tucuruí, situadas 

na Rua Dom Cornélio Vermans, nº 559, Bairro Santa Isabel, CEP 68458- 

400, telefones: (94) 3787-1356/ 4497; e-mail: mptucurui@mp.pa.gov.br. 

Portaria n˚ 24/2019-MP/3ªPJTuc 

Polo ativo: ESTADO DO PARÁ (Ministério Público do Estado); JOSIVALDO 

POMPEU DIAS DA SILVA. 

Polo passivo: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ (Secretaria Municipal de Saúde). 

Assunto: acompanhar demanda em matéria de saúde pública referen-  

te à notícia de fato que apresentou reclamação do(a) Sr(a). JOSIVALDO 

POMPEU DIAS DA SILVA, relacionada à falta de fornecimento de medica- 

ção de uso contínuo do paciente para tratamento de epilepsia; praticada, 

em tese, pelo município de Tucuruí, por meio da Secretaria Municipal de 

Saúde 

Francisco Charles Pacheco Teixeira 

Promotor de Justiça, titular da 3ª PJ de Tucuruí. 

Protocolo: 437303 
 

Regulamenta a instauração e tramitação do procedimento investigatório 

criminal no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará, dispõe sobre o 

acordo de não persecução penal e dá outras providências. 

O Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pará e o Corregedor-Geral do 

Ministério Público do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 127, caput, e 129, I, II, VIII e IX, 

da Constituição da República Federativa do Brasil, no art. 26 da Lei nº 

8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), no art. 8º da 

Lei Complementar nº 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), 

bem como a redação da Lei Complementar Estadual nº 057/2006 (Lei 

Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará); 

CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do art. 4° do Código de 

Processo Penal; 

CONSIDERANDO que o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou, em 

repercussão geral, a tese de que o “Ministério Público dispõe de compe- 

tência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, inves- 

tigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias 

que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação 

do Estado” (RE 593727, Repercussão Geral, rel. Min. Cézar Peluso, rel. 

para acórdão Min. Gilmar Mendes, p. 8/9/2015); 

CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 181/2017 do Conselho Nacional 

do Ministério Público (CNMP), modificada pela Resolução nº 183/2018, 

também do CNMP, que regulamenta a instauração e tramitação do pro- 

cedimento investigatório criminal e o acordo de não persecução penal no 

âmbito do Ministério Público brasileiro; 

CONSIDERANDO que a Resolução nº 118/2014 do CNMP já previa a Po- 

lítica Nacional de Incentivo à Autocomposição no âmbito do Ministério 

Público, com vista à disseminação da cultura de pacificação, à redução da 

litigiosidade, à satisfação social, ao empoderamento social e ao estímulo 

de soluções consensuais (art. 2º, caput), observada a valorização do pro- 

tagonismo institucional na obtenção de resultados socialmente relevantes 

que promovam a justiça de modo célere e efetivo (art. 2º, IV), e que o 

acordo de não persecução penal é um instrumento válido e capaz de me- 

lhorar os rumos tanto da Justiça Criminal quanto da própria sociedade; 

CONSIDERANDO a necessidade de permanente aprimoramento das inves- 

tigações criminais levadas a cabo pelo Ministério Público, especialmente 

na necessidade de modernização das investigações com o escopo de agili- 

zação, efetividade e proteção dos direitos fundamentais dos investigados, 

das vítimas e das prerrogativas dos advogados, superando um paradigma 

de investigação cartorial, burocratizada, centralizada e sigilosa; 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a instauração e tramita- 

ção do procedimento investigatório criminal e do acordo de não persecu- 

ção penal no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará; 

RESOLVEM expedir o seguinte PROVIMENTO CONJUNTO: 

 

CAPÍTULO I 

DA DEFINIÇÃO E FINALIDADE 

Art. 1º O procedimento investigatório criminal é instrumento sumário e 

desburocratizado de natureza administrativa e investigatória, instaurado 

e presidido pelo membro do Ministério Público com atribuição criminal, e 

terá como finalidade apurar a ocorrência de infrações penais de iniciativa 

pública, servindo como preparação e embasamento para o juízo de pro- 

positura, ou não, da respectiva ação penal. 

1º O procedimento investigatório criminal não é condição de procedibili- 

dade ou pressuposto processual para o ajuizamento de ação penal e não 

exclui a possibilidade de formalização de investigação por outros órgãos 

legitimados da Administração Pública. 

2º A regulamentação do procedimento investigatório criminal prevista 

neste Provimento Conjunto não se aplica às autoridades abrangidas pela 

previsão do art. 33, parágrafo único, da Lei Complementar nº 35, de 14 
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CAPÍTULO II 
DA INSTAURAÇÃO 

Art. 2º Em poder de quaisquer peças de informação, o membro do Minis- 
tério Público poderá: 
I – promover a ação penal cabível; 
II – instaurar procedimento investigatório criminal; 

III – requisitar a instauração de inquérito policial, indicando, sempre que 
possível, as diligências necessárias à elucidação dos fatos, sem prejuízo 
daquelas que vierem a ser realizadas por iniciativa da autoridade policial; 
IV – remeter as peças ao órgão de execução do Ministério Público com 
atribuição para oficiar no feito, nos termos do art. 2º, § 2º, da Resolução 
nº 174/2017 do CNMP; 
V – remeter as peças para o Juizado Especial Criminal, caso a infração 
seja de menor potencial ofensivo; 
VI – indeferir liminarmente o pedido de instauração de procedimento in- 
vestigatório criminal em caso de evidência de que os fatos narrados não 
se constituem em crime, promovendo fundamentadamente o seu respec- 
tivo arquivamento; 
1º O indeferimento deverá ser fundamentado e efetivado no prazo de dez 
dias a contar do recebimento do requerimento ou da representação. 
2º O interessado será comunicado do indeferimento e poderá, no prazo 
de dez dias, interpor recurso administrativo dirigido ao Conselho Superior 
do Ministério Público. 
3º O recurso, acompanhado das razões, será protocolado no órgão que 
indeferiu a pretensão, o qual poderá se retratar e instaurar o procedi- 
mento respectivo ou, mantendo o entendimento, o remeterá ao Conselho 
Superior, no prazo de dez dias, a contar do protocolo. 
4º Dando o Conselho Superior provimento ao recurso, caberá ao Procu- 
rador-Geral de Justiça designar outro membro do Ministério Público para 
presidir as investigações. 
5º O membro do Ministério Público, no exercício de suas atribuições cri- 
minais, deverá dar andamento, no prazo de trinta dias a contar de seu 
recebimento, às representações, requerimentos, petições e peças de in- 
formação que lhe sejam remetidas, podendo este prazo ser prorrogado, 
fundamentadamente, por até noventa dias, nos casos em que sejam ne- 
cessárias diligências preliminares. 
6º A peça de informação ou notícia de fato de natureza criminal deverá 
ser registrada em sistema informatizado de controle e distribuída livre   
e aleatoriamente entre os membros da instituição com atribuição para 
apreciá-la, incluído aquele que determinou a sua distribuição, observados 
os critérios fixados pelos órgãos especializados de cada Ministério Público 
e respeitadas as regras de atribuição temporária em razão da matéria, a 
exemplo de grupos específicos criados para apoio e assessoramento e de 
forças-tarefas devidamente designadas pelo Procurador-Geral de Justiça, 
e as relativas à conexão e à continência. 
7º Em caso de arquivamento de notícia de fato de natureza criminal ou de 
procedimento investigatório criminal deverão ser observadas as normas 
pertinentes do Conselho Nacional do Ministério Público e da legislação 
vigente. 

8º Havendo declínio de atribuição, o membro do Ministério Público deverá 

remeter os autos diretamente ao órgão de execução que, em tese, deva 

oficiar no procedimento, podendo este dar prosseguimento à instrução, 

ou, em caso de divergência quanto à fixação da atribuição, suscitar confli- 

to de atribuições que será dirimido pelo Procurador-Geral de Justiça, nos 

termos do art. 18, X, da Lei Complementar Estadual nº 057/2006. 

9º Independente das razões que ensejem o declínio de atribuição, o mem- 

bro do Ministério Público deverá comunicar ao Procurador-Geral de Justiça 

e ao Corregedor-Geral por meio de sistema eletrônico institucional dis- 

ponível, ou na sua falta, via e-mail funcional, sobre a remessa dos autos 

a órgão de execução que, em tese, detenha atribuição para oficiar no 

procedimento. 

Art. 3º Incumbe ao Procurador-Geral de Justiça instaurar e presidir o pro- 

cedimento investigatório criminal, pessoalmente ou mediante delegação, 

quando a autoridade noticiada ou investigada gozar de foro por prerroga- 

tiva de função, conforme disciplinado na Constituição Federal de 1988 e 

na Constituição Estadual. 

1º Na hipótese do caput, incumbe ao Procurador-Geral de Justiça fixar os 

limites da delegação no próprio ato que remeter ao longa manus a inves- 

tigação ou a propositura de ação penal pública. 

2º Se for noticiado fato cuja suspeita de autoria recaia sobre agente com 

foro por prerrogativa de função, o membro do Ministério Público, imedia- 

tamente, remeterá o procedimento investigatório criminal ao Procurador- 

Geral de Justiça, a quem caberá deliberar acerca da eventual necessidade 

de desmembramento da investigação. 

Art. 4º O procedimento investigatório criminal será instaurado por por- 
taria fundamentada, devidamente registrada e autuada, com a indicação 
dos fatos a serem investigados e deverá conter, sempre que possível, o 
nome e a qualificação do autor da representação e a determinação das 
diligências iniciais. 
1º Se, durante a instrução do procedimento investigatório criminal, for 
constatada a necessidade de investigação de outros fatos, o membro do 
Ministério Público poderá aditar a portaria inicial ou determinar a extração 
de peças para instauração de outro procedimento. 
2º O procedimento investigatório criminal deverá tramitar, comunicar 
seus atos e transmitir suas peças preferencialmente por meio eletrônico. 
Art. 5º Da instauração do procedimento investigatório criminal, assim 
como do seu aditamento, far-se-á comunicação imediata ao Procurador- 
Geral de Justiça, ao Corregedor-Geral do Ministério Público e ao Centro de 
Apoio Operacional Criminal, por meio de sistema eletrônico institucional 
disponível, ou na sua falta, via e-mail funcional, anexando-se cópia da 

PROVIMENTO CONJUNTO 
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CAPÍTULO III 
DAS INVESTIGAÇÕES CONJUNTAS 

Art. 6º O procedimento investigatório criminal poderá ser instaurado de 
forma conjunta, por meio de força tarefa ou por grupo de atuação especial 
composto por membros do Ministério Público, cabendo sua presidência 
àquele que o ato de instauração designar. 
1º Poderá também ser instaurado procedimento investigatório criminal 
por meio de atuação conjunta entre Ministérios Públicos dos Estados, da 
União e de outros países. 
2º O arquivamento do procedimento investigatório criminal conjunto de- 

verá ser objeto de controle e eventual revisão em cada um dos Ministérios 
Públicos referidos no parágrafo anterior, cuja apreciação se limitará ao 
âmbito de atribuição do respectivo Ministério Público. 
3º Nas hipóteses de investigações que se refiram a temas que abranjam 
atribuições de mais de um órgão de execução do Ministério Público, os 
procedimentos investigatórios criminais deverão ser objeto de arquiva- 
mento e controle respectivo com observância das regras de atribuição de 
cada órgão de execução. 
4º Em quaisquer das hipóteses dos parágrafos anteriores, devem ser ob- 
servadas as disposições do art. 28 do Código de Processo Penal. 

 

CAPÍTULO IV 
DA INSTRUÇÃO 

Art. 7º O membro do Ministério Público, observadas as hipóteses de re- 
serva constitucional de jurisdição e sem prejuízo de outras providências 
inerentes a sua atribuição funcional, poderá: 
I – fazer ou determinar vistorias, inspeções e quaisquer outras diligências, 
inclusive em organizações militares; 
II – requisitar informações, exames, perícias e documentos de autori- 
dades, órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta, da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ressalvadas as 
hipóteses de atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça; 
III – requisitar informações e documentos de entidades privadas, inclusi- 
ve de natureza cadastral; 
IV – notificar testemunhas e vítimas e, em caso de não comparecimento 
injustificado, requisitar a condução coercitiva, inclusive por meio da polí- 
cia civil ou militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei; 
V – acompanhar buscas e apreensões deferidas pela autoridade judiciária; 
VI – acompanhar cumprimento de mandados de prisão preventiva ou 
temporária deferidas pela autoridade judiciária; 
VII – expedir notificações e intimações necessárias; 
VIII – realizar oitivas para colheita de informações e esclarecimentos; 

IX – ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público 
ou relativo a serviço de relevância pública; 
X – ter acesso a dados de pessoas físicas e jurídicas constantes de bancos 
de dados de natureza privada, observados os termos da Lei Federal nº 
13.709/18; 
XI – requisitar auxílio de força policial; 

XII – proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações; 
XIII – requerer medidas de segurança e proteção em benefício do investi- 
gado colaborador (Lei Federal nº 9.807/99); 
XIV – solicitar a inclusão de vítimas e testemunhas ameaçadas nos pro- 
gramas de proteção (Lei Federal nº 9.807/99). 
1º Nenhuma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício 
de função pública poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer pretex- 
to, a exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da 
informação, do registro, do dado ou do documento que lhe seja fornecido, 
ressalvadas as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição. 
2º As respostas às requisições realizadas pelo Ministério Público deverão 
ser remetidas, sempre que determinado, em meio informatizado e apre- 
sentadas em arquivo que possibilitem a migração de informações para os 
autos do processo sem redigitação. 
3º As requisições do Ministério Público serão feitas fixando-se prazo ra- 
zoável de até dez dias úteis para atendimento, prorrogável mediante so- 
licitação justificada. 
4º Ressalvadas as hipóteses de urgência, as notificações para compareci- 
mento devem ser efetivadas com antecedência mínima de quarenta e oito 
horas, respeitadas, em qualquer caso, as prerrogativas legais pertinentes. 
5º A notificação deverá mencionar o fato investigado, salvo na hipótese de 
decretação de sigilo, e a faculdade do notificado de se fazer acompanhar 
por defensor. 
6º As correspondências, notificações, requisições e intimações do Ministé- 
rio Público quando tiverem como destinatário o Presidente da República, 
o Vice-Presidente da República, membro do Congresso Nacional, Minis- 
tro 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. 
7º As notificações e requisições previstas neste artigo, quando tiverem 
como destinatários o Governador do Estado, os membros do Poder Legis- 
lativo e os desembargadores, serão encaminhadas pelo Procurador-Geral 
de Justiça ou outro órgão do Ministério Público a quem essa atribuição 
seja delegada. 
8º As autoridades referidas nos §§ 6º e 7º do art. 7º poderão fixar data, 
hora e local em que puderem ser ouvidas, se for o caso. 
9º O membro do Ministério Público será responsável pelo uso indevido das 
informações e documentos que requisitar, inclusive nas hipóteses legais 
de sigilo e de documentos assim classificados. 
Art. 8º A colheita de informações e depoimentos deverá ser feita prefe- 
rencialmente de forma oral, mediante a gravação audiovisual, com o fim 

1º Somente em casos excepcionais e imprescindíveis deverá ser feita a 
transcrição dos depoimentos colhidos na fase investigatória. 
2º O membro do Ministério Público poderá requisitar o cumprimento das 
diligências de oitiva de testemunhas ou informantes a servidores da insti- 
tuição, policiais civis, militares ou federais, guardas municipais ou a qual- 
quer outro servidor público que tenha como atribuições fiscalizar ativida- 
des cujos ilícitos possam também caracterizar delito. 
3º A requisição referida no parágrafo anterior deverá ser comunicada ao 

seu destinatário pelo meio mais expedito possível, e a oitiva deverá ser 
realizada, sempre que possível, no local em que se encontrar a pessoa a 
ser ouvida. 
4º O funcionário público, no cumprimento das diligências de que trata este 
artigo, após a oitiva da testemunha ou informante, deverá, imediatamen- 
te, elaborar relatório legível, sucinto e objetivo sobre o teor do depoimen- 
to, no qual deverão ser consignadas a data e a hora aproximada do crime, 
onde ele foi praticado, as suas circunstâncias, quem o praticou e os mo- 
tivos que o levaram a praticar, bem ainda identificadas eventuais vítimas 
e outras testemunhas do fato, sendo dispensável a confecção do referido 
relatório quando o depoimento for colhido mediante gravação audiovisual. 
5º O Ministério Público, sempre que possível, deverá fornecer formulário 
para preenchimento pelo servidor público dos dados objetivos e sucintos 
que deverão constar do relatório. 
6º O funcionário público que cumpriu a requisição deverá assinar o rela- 
tório e, se possível, também o deverá fazer a testemunha ou informante. 
7º O interrogatório de suspeitos e a oitiva das pessoas referidas nos §§ 
6º e 7º do art. 7º deverão necessariamente ser realizados pelo membro 
do Ministério Público. 

8º As testemunhas, informantes e suspeitos ouvidos na fase de inves- 

tigação serão informados do dever de comunicar ao Ministério Público 

qualquer mudança de endereço, telefone ou e-mail. 

Art. 9º O autor do fato investigado poderá apresentar, querendo, as in- 

formações que considerar adequadas, facultado o acompanhamento por 

defensor. 

1º O defensor poderá examinar, mesmo sem procuração, autos de pro- 

cedimento de investigação criminal, findos ou em andamento, ainda que 

conclusos ao presidente, podendo copiar peças, em meio físico ou digital, 

bem como tomar apontamentos. 

2º Para os fins do parágrafo anterior, o defensor deverá apresentar procu- 

ração, quando decretado o sigilo das investigações, no todo ou em parte. 

3º O órgão de execução que presidir a investigação velará para que o 

defensor constituído nos autos assista o investigado durante a apuração 

de infrações, de forma a evitar a alegação de nulidade do interrogatório 

e, subsequentemente, de todos os elementos de informação dele decor- 

rentes ou derivados, nos termos da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994. 

4º O presidente do procedimento investigatório criminal poderá delimitar 

o acesso do defensor aos elementos de informação relacionados a diligên- 

cias em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver 

risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das 

diligências. 

5º O investigado poderá requerer diligências e a juntada de documentos, 

cabendo ao membro do Ministério Público apreciar, em despacho funda- 

mentado, a necessidade da sua realização. 

Art. 10 As diligências serão documentadas em autos de modo sucinto e 

circunstanciado. 

Art. 11 As inquirições que devam ser realizadas fora dos limites territo- 

riais da unidade em que ocorrer a investigação serão feitas, sempre que 

possível, por meio de videoconferência, podendo ainda ser deprecadas ao 

respectivo órgão do Ministério Público local. 

1º Nos casos referidos no caput deste artigo, o membro do Ministério 

Público poderá optar por realizar diretamente a inquirição com a prévia 

ciência ao órgão ministerial local, que deverá tomar as providências ne- 

cessárias para viabilizar a diligência e colaborar com o cumprimento dos 

atos para a sua realização. 

2º A deprecação e a ciência referidas neste artigo poderão ser feitas por 

qualquer meio hábil de comunicação, desde que devidamente regulamen- 

tado. 

3º O disposto neste artigo não obsta a requisição de informações, docu- 

mentos, vistorias, perícias a órgãos ou organizações militares sediados 

em localidade diversa daquela em que lotado o membro do Ministério 

Público. 

Art. 12 A pedido da pessoa interessada será fornecida comprovação escri- 

ta de comparecimento. 

Art. 13 O procedimento investigatório criminal deverá ser concluído no 

prazo de noventa dias, permitidas, por igual período, prorrogações suces- 

sivas, por decisão fundamentada do membro do Ministério Público respon- 

sável pela sua condução. 

1º Cada órgão de execução do Ministério Público manterá, para conheci- 

mento dos órgãos superiores, controle atualizado, em meio eletrônico, do 

andamento de seus procedimentos investigatórios criminais, observado o 

nível de sigilo e confidencialidade que a investigação exigir, nos termos do 

art. 15 deste Provimento Conjunto. 

2º O controle referido no § 1º deste artigo poderá ter nível de acesso 

restrito ao Procurador-Geral da República, ao Procurador-Geral de Justiça, 

ao Procurador-Geral de Justiça Militar e ao respectivo Corregedor-Geral, 

mediante justificativa lançada nos autos. 

3º O controle referido no § 1º deste artigo deverá destacar os proce- 

dimentos investigatórios criminais, inquéritos policiais e peças de infor- 

mação que contiverem acordos de não persecução penal e deverá ser 
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Operacional Criminal, em meio eletrônico, para alimentação de um banco 

de dados de procedimentos investigatórios criminais e de acordos de não 

persecução penal. 

4º Será registrado na capa dos autos do procedimento investigatório cri- 

minal o prazo abstratamente previsto para a prescrição da infração penal 

objeto de investigação. 

 

CAPÍTULO V 

DA PERSECUÇÃO PATRIMONIAL 

Art. 14 A persecução patrimonial voltada à localização de qualquer bene- 

fício derivado ou obtido, direta ou indiretamente, da infração penal, ou de 

bens ou valores lícitos equivalentes, com vistas à propositura de medidas 

cautelares reais, confisco definitivo e identificação do beneficiário econô- 

mico final da conduta, será realizado em autos apensos ao procedimento 

investigatório criminal. 

1º Proposta a ação penal, a instrução do procedimento tratado no caput 

poderá prosseguir até que ultimadas as diligências de persecução patri- 

monial. 

2º Caso a investigação sobre a materialidade e autoria da infração penal 

já esteja concluída, sem que tenha sido iniciada a investigação tratada 

neste capítulo, procedimento investigatório criminal específico poderá ser 

instaurado com o objetivo principal de realizar a persecução patrimonial. 

 

CAPÍTULO VI 

DA PUBLICIDADE 

Art. 15 Os atos e peças do procedimento investigatório criminal são pú- 

blicos, nos termos deste Provimento Conjunto, salvo disposição legal em 

contrário ou por razões de interesse público ou conveniência da investi- 

gação. 

Parágrafo único. A publicidade consistirá: 

I – na expedição de certidão, mediante requerimento do investigado, da 

vítima ou seu representante legal, do Poder Judiciário, do Ministério Públi- 

co ou de terceiro diretamente interessado; 

II – no deferimento de pedidos de extração de cópias, com atenção ao dis- 

posto no § 1º do art. 3º deste Provimento Conjunto e ao uso preferencial 

de meio eletrônico, desde que realizados de forma fundamentada pelas 

pessoas referidas no inciso I, pelos seus procuradores com poderes espe- 

cíficos ou por advogado, independentemente de fundamentação, ressal- 

vada a limitação de acesso aos autos sigilosos a defensor que não possua 

procuração ou não comprove atuar na defesa do investigado; 

III – no deferimento de pedidos de vista, realizados de forma fundamen- 

tada pelas pessoas referidas no inciso I ou pelo defensor do investigado, 

pelo prazo de cinco dias ou outro que assinalar fundamentadamente o 

presidente do procedimento investigatório criminal, com atenção à restri- 

ção de acesso às diligências cujo sigilo tenha sido determinado na forma 

do § 4º do art. 9º deste Provimento Conjunto; 

IV – na prestação de informações ao público em geral, a critério do presi- 

dente do procedimento investigatório criminal, observados o princípio da 

presunção de inocência e as hipóteses legais de sigilo; 

Art. 16 O presidente do procedimento investigatório criminal poderá de- 

cretar o sigilo das investigações, no todo ou em parte, por decisão funda- 

mentada, quando a elucidação do fato ou interesse público exigir, garanti- 

do o acesso aos autos ao investigado e ao seu defensor, desde que munido 

de procuração ou de meios que comprovem atuar na defesa do investi- 

gado, cabendo a ambos preservar o sigilo sob pena de responsabilização. 

Parágrafo único. Em caso de pedido da parte interessada para a expedi- 

ção de certidão a respeito da existência de procedimentos investigatórios 

criminais, é vedado fazer constar qualquer referência ou anotação sobre 

investigação sigilosa. 

 

CAPÍTULO VII 

DOS DIREITOS DAS VÍTIMAS 

Art. 17 O membro do Ministério Público que preside o procedimento in- 

vestigatório criminal esclarecerá a vítima sobre seus direitos materiais e 

processuais, devendo tomar todas as medidas necessárias para a preser- 

vação dos seus direitos, a reparação dos eventuais danos por ela sofridos 

e a preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem. 

1º O membro do Ministério Público velará pela segurança de vítimas e 

testemunhas que sofrerem ameaça ou que, de modo concreto, estejam 

suscetíveis a sofrer intimidação por parte de acusados, de parentes deste 

ou pessoas a seu mando, podendo, inclusive, requisitar proteção policial 

em seu favor. 

2º O membro do Ministério Público que preside o procedimento investi- 

gatório criminal, no curso da investigação ou mesmo após o ajuizamento 

da ação penal, deverá providenciar o encaminhamento da vítima ou de 

testemunhas, caso presentes os pressupostos legais, para a inclusão em 

Programa de Proteção de Assistência a Vítimas e a Testemunhas ameaça- 

das ou em Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados, 

conforme o caso. 

3º Em caso de medidas de proteção ao investigado, às vítimas e testemu- 

nhas, o membro do Ministério Público observará a tramitação prioritária 

do feito, bem como providenciará, se for o caso, a oitiva antecipada des- 

sas pessoas ou pedirá a antecipação dessa oitiva em juízo. 

4º O membro do Ministério Público que preside o procedimento investiga- 

tório criminal providenciará o encaminhamento da vítima e outras pessoas 

atingidas pela prática do fato criminoso apurado à rede de assistência, 

para atendimento multidisciplinar, especialmente nas áreas psicossocial, 
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CAPÍTULO VIII 
DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL 

Art. 18 Não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá 

propor ao investigado acordo de não persecução penal, quando, cominada 

pena mínima inferior a quatro anos e o crime não for cometido com vio- 

lência ou grave ameaça à pessoa, o investigado tiver confessado formal 

e circunstanciadamente a sua prática, mediante as seguintes condições, 

ajustadas cumulativa ou alternativamente: 

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

II – renunciar voluntariamente a bens e direitos, indicados pelo Ministério 

Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; 

III – prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período 

correspondente à pena mínima cominada ao delito, diminuída de um a 

dois terços, em local a ser indicado pelo Ministério Público; 

IV – pagar prestação pecuniária, estipulada nos termos do art. 45 do 

Código Penal, a entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo 

Ministério Público, devendo a prestação ser destinada preferencialmente 

àquelas entidades que tenham como função proteger bens jurídicos iguais 

ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; 

V – cumprir outra condição estipulada pelo Ministério Público, desde que 

proporcional e compatível com a infração penal aparentemente praticada. 

1º Não se admitirá a proposta nos casos em que: 

I – for cabível a transação penal, nos termos da lei; 

II – o dano causado for superior a vinte salários mínimos ou a parâmetro 

econômico diverso definido por ato do Procurador-Geral de Justiça; 

III – for o investigado condenado, anteriormente, por crime doloso, impo- 

sitivo de pena privativa de liberdade, com trânsito em julgado; 

IV – ter o investigado recebido, anteriormente, no prazo de cinco anos, 

transação penal ou acordo de não persecução penal; 

V – não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade 

do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e 

suficiente à adoção da medida; 

VI – o aguardo para o cumprimento do acordo possa acarretar a prescri- 

ção da pretensão punitiva estatal; 

VII – o delito for hediondo ou equiparado e nos casos de incidência da Lei 

nº 11.340, de 7 de agosto de 2006; 

VIII – a celebração do acordo não atender ao que seja necessário e sufi- 

ciente para a reprovação e prevenção do crime; 

IX – o delito cometido por militar afete a hierarquia e a disciplina. 

2º A confissão detalhada dos fatos e as tratativas do acordo serão regis- 

tradas pelos meios ou recursos de gravação audiovisual, destinados a ob- 

ter maior fidelidade das informações, devendo o investigado estar sempre 

acompanhado de seu defensor. 

3º O acordo será formalizado por escrito, em autos apensos ao proce- 

dimento investigatório criminal, ao inquérito policial ou a quaisquer ou- 

tras peças de informação, com a qualificação completa do investigado e 

estipulará de modo claro as suas condições, eventuais valores a serem 

restituídos e as datas para cumprimento, e será firmado pelo membro do 

Ministério Público, pelo investigado e seu defensor. 

4º Realizado o acordo, a vítima será comunicada por qualquer meio idô- 

neo, e os autos serão submetidos à apreciação judicial. 

5º Se o juiz considerar o acordo cabível e as condições adequadas e sufi- 

cientes, devolverá os autos ao Ministério Público para sua implementação. 

6º Se o juiz considerar incabível o acordo, bem como inadequadas ou 

insuficientes as condições celebradas, fará remessa dos autos ao Procura- 

dor-Geral de Justiça, que poderá adotar as seguintes providências: 

I – oferecer denúncia ou designar outro membro para oferecê-la; 

II – complementar as investigações ou designar outro membro para com- 

plementá-la; 

III – reformular a proposta de acordo de não persecução penal, para 

apreciação do investigado; 

IV – manter o acordo de não persecução penal, que vinculará toda a 

instituição. 

7º Em se tratando de não confirmação de homologação do acordo de 

não persecução penal, a denúncia ou as complementações investigati- 

vas levadas a efeito pelo Procurador-Geral de Justiça ou pelo seu longa 

manus não poderão mencionar ou utilizar os autos apensos referidos no 

art. 18, § 3º, deste Provimento Conjunto, sobretudo a confissão obtida 

consensualmente por ocasião da audiência extrajudicial de acordo de não 

persecução penal, diante do princípio geral do direito que veda o compor- 

tamento contraditório. 

8º O acordo de não persecução penal independe da instauração de proce- 

dimento investigatório criminal, podendo ser realizado no bojo do inquéri- 

to policial ou de quaisquer outras peças de informação. 

9º O acordo de não persecução penal poderá ser celebrado na mesma 

oportunidade da audiência de custódia. 

10 É dever do investigado comunicar ao Ministério Público eventual mu- 

dança de endereço, número de telefone ou e-mail, e comprovar mensal- 

mente o cumprimento das condições, independentemente de notificação 

ou aviso prévio, devendo ele, quando for o caso, por iniciativa própria, 

apresentar, imediatamente e de forma documentada, eventual justificati- 

va para o não cumprimento do acordo. 

11 Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo ou não 

observados os deveres do parágrafo anterior, no prazo e nas condições 

estabelecidas, o membro do Ministério Público deverá, se for o caso, ime- 
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12 O descumprimento do acordo de não persecução pelo investigado 

também poderá ser utilizado pelo membro do Ministério Público como 

justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional 

do processo. 

13 Cumprido integralmente o acordo, o Ministério Público promoverá o 

arquivamento da investigação, por ausência de interesse de agir. 

14 Para aferição da pena mínima cominada ao delito, a que se refere o 

caput, serão consideradas as causas de aumento e diminuição abstrata- 

mente aplicáveis ao caso. 

15 Na hipótese de concurso de pessoas, a impossibilidade ou negativa de 

concessão do benefício previsto no caput a um ou mais investigados não 

impede a concessão do mesmo benefício aos demais. 

 

CAPÍTULO IX 

DA SUSPENSÃO 

Art. 19 A suspensão do curso do procedimento investigatório criminal 

poderá ser decretada por seu presidente em decorrência de trâmite de 

processo judicial que tenha por objeto matéria conexa ou continente à do 

procedimento em questão, ou em virtude de assinatura de acordo para 

quitação do débito fiscal, quando a apuração versar, exclusivamente, so- 

bre crime material contra a ordem econômica e tributária. 

1º O prazo para encerramento do procedimento investigatório criminal 

não fluirá durante o período de suspensão de que trata o caput deste 

artigo. 

2º A suspensão por assinatura de acordo para quitação do débito fiscal 

poderá ser decretada pelo prazo máximo de cento e oitenta dias, possibi- 

litando uma renovação justificada por igual período. 

3º Tratando-se de matéria tributária em que houve o deferimento de par- 

celamento da dívida, a suspensão se dará durante o período do pagamen- 

to, sem prejuízo de consulta aos órgãos fazendários acerca da vigência ou 

término antecipado do pagamento, pesquisa essa que deverá ser realiza- 

da antes da renovação disposta no § 1º deste artigo. 

4º As notícias de fato que revelarem conduta prevista como crime no 

artigo 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, serão registradas e, caso não 

estejam acompanhadas de certidão de lançamento definitivo do tributo, 

serão suspensas até a comprovação da ocorrência dessa elementar típica, 

sem prejuízo de consulta aos órgãos fazendários antes da renovação pre- 

vista no § 1º deste artigo. 

 

CAPÍTULO X 

DA CONCLUSÃO E DO ARQUIVAMENTO 

Art. 20 O prazo legal para oferecimento de denúncia obedecerá ao teor 

do art. 46 do Código de Processo Penal e será contado a partir da data 

da juntada do despacho de finalização ao procedimento investigatório cri- 

minal. 

1º O despacho de finalização do procedimento investigatório criminal será 

comunicado, imediatamente, ao Procurador-Geral de Justiça, ao Correge- 

dor-Geral do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional Criminal, 

por meio de sistema eletrônico institucional disponível, ou na sua falta, via 

e-mail funcional, anexando-se cópia do despacho de finalização. 

2º A ausência de inclusão de outras pessoas ou fatos no despacho de 

finalização, no arquivamento, na narrativa da denúncia ou no objeto do 

acordo de não persecução penal não significa arquivamento implícito. 

Art. 21 Se o membro do Ministério Público responsável pelo procedimento 

investigatório criminal se convencer da inexistência de justa causa para a 

propositura de ação penal pública ou da ausência de interesse processual 

em razão do cumprimento integral de acordo de não persecução penal, 

promoverá, fundamentadamente, o arquivamento dos autos, remetendo 

-os integralmente ao juízo competente, nos termos do art. 28 do Código 

de Processo Penal. 

1º Em se tratando de não confirmação de arquivamento do acordo de não 

persecução penal, o Procurador-Geral de Justiça, caso não leve a efeito, 

por si próprio, a persecução penal, poderá designar outro membro do 

Ministério Público para oferecer denúncia, nos termos do art. 18, IX, d, da 

Lei Complementar Estadual nº 057/2006, ou, ainda, para complementar 

as investigações, com base no art. 18, IX, e, da Lei Complementar Esta- 

dual nº 057/2006. 

2º Na hipótese do parágrafo anterior, a denúncia formulada pelo Procu- 

rador-Geral de Justiça ou pelo seu longa manus não poderá mencionar 

ou utilizar os autos apensos referidos no art. 18, § 3º, deste Provimento 

Conjunto, sobretudo a confissão obtida consensualmente por ocasião da 

audiência extrajudicial de acordo de não persecução penal, diante do prin- 

cípio geral do direito que veda o comportamento contraditório. 

Art. 22 Se houver notícia da existência de novos elementos de informa- 

ção, poderá o membro do Ministério Público requerer ao juízo competente 

o desarquivamento dos autos. 

1º Do requerimento de desarquivamento far-se-á comunicação imediata 

ao Procurador-Geral de Justiça, ao Corregedor-Geral do Ministério Público 

e ao Centro de Apoio Operacional Criminal, por meio de sistema eletrônico 

institucional disponível, ou na sua falta, via e-mail funcional, anexando-se 

cópia do requerimento de desarquivamento. 

2º Arquivado o procedimento investigatório criminal, por decisão do juiz, 

a requerimento do membro do Ministério Público, não pode a ação penal 

ser iniciada, sem novos elementos de informação. 

3º Não é cabível a reabertura das investigações penais, quando o arqui- 

determinado por magistrado competente, a pedido do Ministério Público, 

em virtude da atipicidade penal do fato sob apuração. 

 

CAPÍTULO XI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 23 No procedimento investigatório criminal serão observados os di- 

reitos e as garantias individuais consagrados na Constituição da República 

Federativa do Brasil, bem como as prerrogativas funcionais do investiga- 

do, aplicando-se, no que couber, as normas do Código de Processo Penal 

e a legislação penal pertinente. 

Art. 24 A qualquer momento da investigação, havendo omissão injus- 

tificada ou indícios suficientes de prática abusiva por parte do membro 

do Ministério Público presidente do procedimento investigatório criminal, 

poderá o Procurador-Geral de Justiça, por ato fundamentado, designar 

outro membro do Ministério Público para presidir o feito, submetendo sua 

indicação previamente ao Conselho Superior do Ministério Público, nos 

termos dos arts. 18, IX, g, da Lei Complementar Estadual nº 057/2006, 

e 4º, XIX, do Regimento Interno do Conselho Superior, que decidirá por 

maioria absoluta de seus membros, em conformidade com a regra pre- 

vista nos arts. 28 da Lei Complementar Estadual nº 057/2006 e 17 do 

Regimento Interno do Conselho Superior. 

1º O Procurador-Geral de Justiça convocará o Conselho Superior para, 

em data e hora não coincidentes com as sessões do Colégio de Procu- 

radores de Justiça, referendar ou não a indicação mencionada no caput, 

nos termos do arts. 27, segunda parte, da Lei Complementar Estadual nº 

057/2006, e 16, caput, segunda parte, do Regimento Interno do Conselho 

Superior. 

2º Na hipótese de suspeição ou impedimento do membro do Ministério 

Público presidente do feito, aplica-se o art. 112 da Lei Complementar 

Estadual nº 057/2006. 

Art. 25 Nos procedimentos investigatórios criminais em que se observar 

a conexão ou a continência, poderá ocorrer a reunião dos autos, com     

o objetivo de otimizar as investigações, evitar deliberações ministeriais 

contraditórias ou garantir a economia processual. 

Art. 26 Este Provimento Conjunto entra em vigor na data de sua publica- 

ção, revogando-se as disposições em contrário, especialmente a Resolu- 

ção Conjunta nº 01/2011-MP/PGJ/CGMP, de 26 de agosto de 2011. 

Belém/PA, 23 de maio de 2019. 

GILBERTO VALENTE MARTINS 

Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pará 

JORGE DE MENDONÇA ROCHA 

Corregedor-Geral do MPPA 

Protocolo: 437225 

EXTRATO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Nº 001356-116/2013-MP/PJ/DPP/MA 

A PROMOTORA DE JUSTIÇA DO 2º CARGO DA PROMOTORIA DE DEFE- 

SA DO PATRIMONIO PÚBLICO E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA, Dra. 

MARIELA CORRÊA HAGE, torna pública a instauração do PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO nº 001356-116/2013 que se encontra à disposição na 

sede do Ministério Público, na Rua João Diogo, nº 100, bairro da Cidade 

Velha, nesta cidade de Belém do Pará. 

Portaria de Instauração nº 042/2019 

Data da Instauração: 20/05/2019 

Objeto: Apura possíveis irregularidades na situação funcional de servi- 

dores da autarquia Hospital Ophir Loyola, conforme a Nota Técnica nº 

003/2009-AGE. 

Interessado: AGE/PA e procuradoria Geral da República no Estado do Pará. 

Investigado: Hospital Ophir Loyola. 

Promotoria de Justiça: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO PA- 

TRIMONIO PÚBLICO E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA 

Promotor de Justiça: Dra. MARIELA CORRÊA HAGE. 

Protocolo: 437520 

PORTARIA N.º 3.008/2019-MP/PGJ 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais, 

e tendo em vista a decisão unânime do Egrégio Conselho Superior do 

Ministério Público, na 10ª Sessão Ordinária, realizada no dia 22/5/2019, 

publicada no D.O.E. de 24/5/2019, 

R E S O L V E: 

REMOVER, pelo critério de merecimento, o Promotor de Justiça de 2ª 

Entrância LAÉRCIO GUILHERMINO DE ABREU para cargo de 3º Promotor 

de Justiça de Benevides. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 

Belém 24 de maio de 2019. 

GILBERTO VALENTE MARTINS 

Procurador-Geral de Justiça 

 
PORTARIA N.º 3.009/2019-MP/PGJ 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais, 

e tendo em vista a decisão unânime do Egrégio Conselho Superior do 

Ministério Público, na 10ª Sessão Ordinária, realizada no dia 22/5/2019, 

publicada no D.O.E. de 24/5/2019, 

R E S O L V E: 

REMOVER, pelo critério de antiguidade, o Promotor de Justiça de 2ª En- 

trância PAULO SÉRGIO DA CUNHA MORGADO JÚNIOR para cargo de 1º 

vamento do respectivo procedimento investigatório criminal tenha sido            Promotor de Justiça de Bragança. 



290  

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 03/2014 – MP/PGJ/CGMP 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA e o CORREGEDOR-GERAL DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhes conferem os 
arts. 18, inciso XII, e 37, inciso XII, da Lei Complementar Estadual nº 057, de 6 de julho de 
2006, combinados com os arts. 10, inciso XII, e 17, inciso IV, da Lei Federal nº 8.625, de 12 de 
fevereiro de 1993, respectivamente, e 

CONSIDERANDO que o Conselho Nacional do Ministério Público, por meio da 
Resolução nº23/2007, regulamenta os artigos 6º, inciso VII, e 7º, inciso I, da Lei 
Complementar nº75/1993 e os artigos 25, inciso IV, e 26, inciso I, da Lei nº 8.625/1993, 
disciplinando, no âmbito do Ministério Público, a instauração e tramitação do inquérito civil; 

CONSIDERANDO que Conselho Nacional do Ministério Público, por meio da 
Resolução nº13/2006, regulamenta o disposto no art. 8° da Lei Complementar n.º 75/93, o 
art. 26 da Lei n.º 8.625/93 e o art. 4º, parágrafo único, do Código de Processo Penal, 
disciplinando, no âmbito do Ministério Público, a instauração e tramitação do procedimento 
investigatório criminal; 

CONSIDERANDO a edição da Resolução nº63/2010-CNMP que padroniza e 
uniformiza a terminologia das atividades das unidades do Ministério Público da União e dos 
Estados; 

CONSIDERANDO que a Resolução nº 74/2011-CNMP dispõe, dentre outros 
assuntos, que o Ministério Público da União e dos Estados disponibilizarão ao CNMP as 
informações referentes ao desempenho funcional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO o Ato Conjunto nº 001/2011-MP/PGJ-CGMP, de 30 de maio 
de 2011, que regulamenta e torna obrigatórias as Tabelas Processuais Unificadas no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará e cria o Comitê Gestor Estadual de Tabelas; 

CONSIDERANDO, por fim, dúvidas e consultas recebidas na Procuradoria- 
Geral e na Corregedoria-Geral acerca dos conceitos dos procedimentos extrajudiciais do MP 
e, ainda, a eventual necessidade de complementação dessas atuais definições. 

RESOLVE: 

RECOMENDAR aos senhores membros do Ministério Público do Estado do 
Pará, que atentem para os conceitos da taxonomia, extraídos do glossário que acompanha  
as tabelas unificadas, demais Resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público e 
ainda, outros atos regulamentadores no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará e 
de orientação da Corregedoria-Geral do MP, com vistas à adoção do procedimento 
extrajudicial adequado e terminologia de acordo com o caso concreto, a saber: 

Notícia de Fato - Qualquer demanda dirigida aos órgãos da atividade-fim do 
MP, submetida à apreciação das Procuradorias e Promotorias de Justiça, conforme as 
atribuições das respectivas áreas de atuação, que ainda não tenha gerado um feito interno 
ou externo, podendo ser formulado presencialmente ou não, entendendo-se como tal, a 
entrada de atendimentos, notícias, documentos ou representações. 

Procedimento Preparatório - Procedimento Formal, prévio ao ICP que visa 
apurar elementos para identificação dos investigados ou do objeto (Art. 9, da Lei 
7.347/1985, Art. 2º, §§4º a 7º, da Resolução nº23/2007 CNMP). 

Procedimento Preparatório Eleitoral – no âmbito do Ministério Público 
Eleitoral, de natureza facultativa, administrativa e unilateral, instaurado para colher 
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subsídios necessários à atuação do Ministério Público Eleitoral perante a Justiça Eleitoral 
para a propositura de medidas cabíveis em relação às infrações eleitorais de natureza não 
criminal.1 

Inquérito Civil - De natureza unilateral e facultativa, será instaurado para 
apurar fato que possa autorizar a tutela dos interesses ou direitos a cargo do Ministério 
Público nos termos da legislação aplicável, servindo como preparação para o exercício das 
atribuições inerentes às suas funções institucionais (Art. 1º, da Resolução 23/2007 CNMP). 
Procedimento de natureza administrativa, instaurado mediante portaria, onde são reunidos 
oficialmente os documentos produzidos no decurso de uma investigação destinada a 
constatar desrespeito a direitos constitucionalmente assegurados ao cidadão, dano ao 
patrimônio público ou social ou a direitos difusos, coletivos e individuais indisponíveis (CF, 
art. 127, caput, e 129, II e III). 

Procedimento Administrativo - Procedimento destinado ao 
acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos e instituições e de 
políticas públicas e demais procedimentos não sujeitos a inquérito civil, instaurado pelo 
Ministério Público, que não tenham o caráter de investigação cível ou criminal de 
determinada pessoa, em função de um ilícito específico. 

Procedimento Investigatório do MP – Procedimento investigatório criminal, 
de 1 Incluído na versão de 1º de outubro de 2014 das tabelas unificadas, ainda sem 
referência no glossário da Resolução nº63/2010 CNMP. Definição com base na Portaria 
n°449/2014 – PGR/MPF. natureza administrativa e inquisitorial, instaurado e presidido pelo 
membro do Ministério Público com atribuição criminal, e terá como finalidade apurar a 
ocorrência de infrações penais de natureza pública, servindo como preparação e 
embasamento para o juízo de propositura, ou não, da respectiva ação penal (Art. 1º da 
Resolução nº13/2006 CNMP). 

Carta Precatória do Ministério Público – Destinada à execução de atos do 
inquérito civil, do procedimento preparatório, do procedimento administrativo, da apuração 
de ato infracional, além de outros procedimentos extrajudiciais e judiciais, na forma do art. 
154, inciso XXVIII, da Lei Complementar Estadual nº057, de 6 de julho de 2006, expedida 
pelo membro do Ministério Público e dirigida ao Promotor de Justiça deprecado, que 
passará a ter atribuição para realizar o ato.2 

Publique-se e Cumpra-se. 

Belém (PA), 18 de novembro de 2014. 
 
 

MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR 
Procurador-Geral de Justiça, e.e. 

UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL 
Corregedor-Geral do Ministério Público, e.e. 

 
 

1 Incluído na versão de 1º de outubro de 2014 das tabelas unificadas, ainda sem referência no glossário da Resolução nº63/2010 CNMP. 

Definição com base na Portaria n°449/2014 – PGR/MPF. 

 

 
2 Incluído na versão de 1º de outubro de 2014 das tabelas unificadas, ainda sem referência no glossário da Resolução nº63/2010 CNMP. 

Definição com base na Resolução nº001/2011-CPJ, de 3 de março de 2011 




