
RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 01/2012-

MP/PGJ-CGMP 

 

Institui o Manual de Orientação Ética para os 

membros do Ministério Público do Estado do 

Pará. 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA em 

conjunto com o CORREGEDOR-GERAL DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ, usando das 

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 

127, caput, e artigo 129, incisos II e IX, e 

parágrafo 2º, observadas as regras previstas no 

artigo 5º, todos da Constituição do Brasil; pelo 

artigo 10, inciso XII e artigo 17, inciso IV, da Lei 

nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 (Lei 

Orgânica Nacional do Ministério Público dos 

Estados); pelo artigo 18, incisos I, V e XXV, da 

Lei nº 057, de 06 de Julho de 2006 (Lei Orgânica 

do Ministério Público do Estado do Pará). 

RESOLVEM: 

Aprovar o Manual de Orientação Ética para os 

membros do Ministério Público do Estado do 

Pará nos seguintes termos: 

MANUAL DE ORIENTAÇÃO ÉTICA PARA 

OS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DO PARÁ 

Das disposições preliminares 

Art. 1.º O Manual de Orientação Ética destina-

se a normatizar a conduta de todos os membros 

do Ministério Público do Estado do Pará, 

observando-se, em sua aplicação, os princípios 

da proporcionalidade e da razoabilidade, assim 

como os direitos e as garantias fundamentais. 

Art. 2.º O exercício das funções do Ministério 

Público exige dos integrantes da Instituição a 

defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático, dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis (constitucional), 

como também, conduta (pessoal e funcional) 

compatível, com o exercício do cargo, ou, no 

que couber, fora dele, com os princípios 

constitucionais da legalidade, da moralidade, 

da impessoalidade, da publicidade, da 

eficiência, da efetividade, da supremacia do 

interesse público primário. 

Art. 3.º O Manual de Orientação Ética dos 

membros do Ministério Público do Estado do 

Pará tem por finalidades: 

I – especificar as regras éticas como orientação 

de conduta dos seus membros; 

II – contribuir para o aperfeiçoamento dos 

padrões éticos da Instituição; 

III – preservar a dignidade e, em especial, a 

imagem e a reputação da Instituição e dos seus 

membros; 

IV – orientar e prevenir conflitos de interesses 

relacionados às condutas funcionais e pessoais 

dos membros; 

V – possibilitar o esclarecimento de dúvidas 

quanto à conduta ética dos membros do 

Ministério Público; 

VI – estimular, no campo ético, o intercâmbio 

de experiências e conhecimentos; 

VII – dotar a Corregedoria-Geral do Ministério 

Público do Estado do Pará de mecanismos 

padronizados para atuação na prevenção e na 

correção de condutas atentatórias à ética. 

Capítulo I 

DOS DEVERES GERAIS E ESPECÍFICOS 

DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO 

Seção I 

Dos deveres gerais dos membros do 

Ministério Público 

Art. 4.º Os membros do Ministério Público 

devem manter conduta compatível com os 

preceitos constitucionais, das Leis Orgânicas 

e com os atos normativos emanados dos órgãos 

superiores da Instituição, notadamente no que 

concerne aos deveres gerais de moralidade, 

lealdade à Instituição, decoro pessoal, 

urbanidade. 

§ 1.º Os preceitos éticos de que trata este artigo 

são exigidos dos membros do Ministério 

Público, nas suas atividades públicas e 

privadas, de modo a prevenir eventuais 

conflitos de interesses. 

§ 2.º Os membros do Ministério Público 

organizarão suas atividades privadas de 

maneira a prevenir a ocorrência real ou 

potencial de conflito com o interesse público, 

devendo este sempre prevalecer sobre o 

interesse privado, respeitado os direitos e as 

garantias constitucionais. 

Art. 5.º São deveres gerais dos membros do 

Ministério Público: 

I – respeitar e cumprir as leis do País, 

especialmente, as Constituições Federal e 

Estadual, as normas internas da Instituição e as 

emanadas do Conselho Nacional do Ministério 



Público; 

II – promover, na forma da lei, a defesa do 

interesse público e da autonomia da Instituição; 

III – zelar pelo prestígio, pelo aprimoramento, 

pela valorização do Ministério Público e pelas 

prerrogativas de seus membros; 

IV – exercer o cargo com dignidade e respeito à 

coisa pública e aos valores e princípios 

constitucionais, agindo com boa-fé, zelo e 

probidade; 

V – examinar todos os processos, 

procedimentos de investigação e outros 

submetidos à sua apreciação, fundamentando 

suas manifestações e procedimentos, zelando 

pelo princípio da celeridade dos processos; 

VI – tratar com respeito e urbanidade os 

colegas, as autoridades, os empregados, os 

servidores públicos, demais profissionais e o 

público em geral; 

VII – declarar-se impedido ou suspeito sob a 

forma e nos casos previstos em lei; 

VIII – pronunciar-se oficialmente e apenas nos 

casos correlatos atinentes às atribuições de seu 

cargo; 

IX – recusar a interferência no livre e consciente 

exercício de suas funções; 

X – manter conduta pública e privada 

compatível com o cargo; 

XI – atuar contra a prática do nepotismo, ainda 

que cruzado, e do assédio moral e sexual, tanto 

no âmbito da Instituição quanto nos demais 

Poderes estatais; 

XII – dar publicidade e transparência a 

qualquer ato administrativo, na forma da lei; 

XIII - observar a assiduidade e pontualidade no 

trabalho; 

XIV - concentrar seus esforços para resolver, em 

primeiro lugar, os casos definidos em lei como 

prioritários; 

XV – tratar com equidade os meios de 

comunicação ao dar publicidade de seus atos; 

XVI – abster-se de, no exercício das funções 

eleitorais, demonstrar preferências políticas de 

cunho pessoal. 

Seção II 

Dos deveres dos membros do Ministério 

Público em relação aos Poderes Estatais e à 

sociedade 

Art. 6.º São deveres dos membros do Ministério 

Público em relação à sociedade: 

I – tratar com urbanidade as pessoas com as 

quais se relacione em razão do cargo ou da 

função, resolvendo ou encaminhando, 

adequadamente, seus casos e problemas; 

II – assistir, no âmbito de suas atribuições, com 

dedicação e lealdade, as pessoas, visando à 

solução legal, justa e consentânea de suas 

questões, direitos e interesses; 

III - ser preciso e comedido, em suas 

manifestações, e, em especial, na acusação 

criminal, evitando ofender a parte contrária em 

respeito à dignidade da pessoa humana; 

IV - eximir-se de, no exercício de sua função, 

indicar profissionais determinados, nos casos 

de medidas cuja iniciativa não cabe ao 

Ministério Público, de modo a não caracterizar 

preferência por uns em detrimento dos demais; 

V - deferir aos Poderes estatais e aos demais 

segmentos sociais tratamento correspondente 

às relações protocolares. 

Seção III 

Dos deveres dos membros do Ministério 

Público em sua atuação processual 

Art. 7.º São deveres dos membros do Ministério 

Público em sua atuação processual: 

I – atender ao expediente forense e participar 

dos atos judiciais quando for obrigatória a sua 

presença; 

II - preservar os segredos de justiça e 

funcionais; 

III – cumprir os prazos processuais e zelar pela 

celeridade da tramitação dos processos; 

IV – deferir, aos magistrados, defensores 

públicos, advogados e serventuários de justiça 

tratamento correspondente às relações 

protocolares. 

Seção IV 

Dos deveres dos membros do Ministério 

Público em relação à Instituição e aos colegas 

Art. 8º. São deveres dos membros do Ministério 

Público em relação à Instituição e aos colegas: 

I – respeitar e cumprir as determinações dos 

órgãos da Administração Superior e do 

Conselho Nacional do Ministério Público; 

II – informar, à Corregedoria-Geral do 

Ministério Público, qualquer infração a preceito 

deste Manual da qual tomar conhecimento; 

III – priorizar os interesses da Instituição em 

relação a qualquer outra atividade, ainda que 

permitida; 



IV – recusar presentes, doações e benefícios ou 

vantagem patrimonial de qualquer espécie, 

para si ou para outrem, em razão de cargo ou 

função, de pessoa física ou jurídica, ressalvados 

os casos decorrentes de norma convencional, 

social ou legal, que não comprometa a 

independência funcional, ou que não afetem 

ao previsto na Lei nº 8.429, de 02 de Junho de 

1992; 

V – contribuir para a melhoria do exercício de 

suas funções, tendo por escopo o 

aperfeiçoamento da Instituição; 

VI – concorrer para o engrandecimento da 

Instituição, por meio do exemplo edificante, do 

constante zelo profissional e da boa conduta; 

VII - manter-se atualizado em relação à 

legislação, à doutrina, à jurisprudência e aos 

novos conhecimentos e técnicas quando 

eficazes e pertinentes ao exercício de suas 

funções; 

VIII - manter limpo e em ordem o local de 

trabalho, zelando pelos arquivos e pelo 

patrimônio da Instituição; 

IX - apresentar-se trajado em conformidade 

com o decoro inerente ao cargo; 

X – observar o uso ético dos recursos de 

informática, do acesso à rede e à internet, 

sempre no interesse público e institucional; 

XI - participar da carreira observando os 

critérios legais. 

Capítulo III 

Seção Única 

DAS VEDAÇÕES AOS MEMBROS DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

Art. 9º. É vedado aos membros do Ministério 

Público: 

I – usar de maneira abusiva as prerrogativas e 

atribuições do cargo, ou fazê-lo, fora do 

exercício das funções; 

II – exercer a advocacia, ressalvado o direito 

adquirido; 

III – participar de sociedade civil ou empresária 

sob a forma defesa em lei; 

IV – exercer, ainda que em disponibilidade, 

qualquer outra função pública, salvo uma de 

magistério; 

V – receber, a qualquer título ou pretexto, 

honorários, percentagens, emolumentos, custas 

processuais, bens ou vantagens de pessoas 

físicas ou jurídicas, entidades públicas ou 

privadas, ressalvadas as exceções previstas em 

lei; 

VI – desacatar ou ofender, por atos ou palavras, 

agentes públicos e quaisquer outras pessoas; 

VII – usar o prestígio, as atribuições e as 

prerrogativas do cargo para obter, para si ou 

terceiro, qualquer tipo de bem ou vantagem, no 

setor público ou privado; 

VIII – usar o cargo para eximir-se da ação legal 

de agentes do poder público; 

IX – revelar, ainda que no âmbito da Instituição, 

conteúdo de dados ou informações protegidos 

por sigilo; 

X – deixar de atender, imotivadamente, as 

pessoas que o procurarem em razão de suas 

atribuições; 

XI – valer-se, em proveito próprio ou de 

terceiro, de dado ou informação, privilegiado 

ou não, obtidos em razão do cargo; 

XII – praticar ato de discriminação ou 

preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e 

condição física ou mental, contra qualquer 

pessoa, e atentatório dos direitos e liberdade 

individuais; 

XIII – recusar-se, imotivadamente, a 

desempenhar as funções institucionais para as 

quais for designado ou convocado; 

XIV – residir fora da Comarca em que se 

encontre lotado, salvo quando autorizado pelo 

órgão competente; 

XV – deixar de apresentar a declaração de bens 

com indicação das fontes de renda, na forma da 

lei; 

XVI – deixar de comparecer, sem motivo 

justificado, a evento para o qual se inscreveu e 

de cuja participação decorra ônus ao erário; 

XVII – manifestar-se ofensivamente acerca da 

Instituição, dos seus membros ou dos 

servidores; 

XVIII – atuar ou litigar de má-fé no exercício do 

cargo; 

XIX – acumular, injustificadamente, os feitos 

sob sua responsabilidade; 

XX – estabelecer critérios privilegiados de 

distribuição, observando a impessoalidade do 

serviço; 

XXI – retardar a distribuição de feitos e 

expedientes; 

XXII – recusar-se a prestar informações sobre 

processos ou procedimentos, quando 



solicitadas pelo interessado, desde que não 

submetidas a sigilo; 

XXIII – deixar, injustifi cadamente, por ocasião 

de promoção, remoção, férias, licença ou 

afastamento, processos ou procedimentos com 

prazos vencidos ou sem o devido andamento; 

XXIV – retardar a distribuição de feitos ou 

expedientes, ou usar de artifício para provocar 

a redistribuição ou a devolução de feitos ou 

expedientes a seu cargo; 

XXV – usar das prerrogativas do cargo para 

ingressar gratuitamente em estabelecimentos 

privados como bares, boates, teatros, estádios, 

espetáculos artísticos e similares, salvo em 

atividade funcional; 

XXVI - utilizar servidor ou bens públicos para 

satisfazer interesses particulares; 

XXVII - utilizar inadequadamente o local de 

trabalho. 

Das disposições finais 

Art. 10. As violações aos dispositivos deste 

Manual serão apuradas pela Corregedoria-

Geral na forma da legislação vigente, quando 

implicarem a prática de infração disciplinar. 

§1º. A violação aos preceitos éticos 

estabelecidos neste Manual, não configurando 

em infração disciplinar, será prevenida, 

orientada e corrigida pela Corregedoria-Geral 

por meio de entrevista orientadora, ajuste de 

conduta e recomendação. 

Art. 11. Este Manual será amplamente 

divulgado a todos os membros da Instituição e 

para a sociedade. 

Art. 12. O Manual será revisto periodicamente 

por uma comissão permanente instituída pela 

Corregedoria-Geral do Ministério 

Público do Estado do Pará, com caráter de 

órgão consultivo. 

Art. 12. Este Manual entrará em vigor na data 

de sua publicação. 

 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Belém (PA), 14 de Dezembro de 2012. 

 
ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA 

Procurador-Geral de Justiça 

RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES 

Corregedor-Geral do Ministério Público 


