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RESUMO: 

  

 

Este estudo analisa os problemas existentes nos procedimentos do Inquérito Civil 

Público, seguido pelo Ministério Público de Pernambuco, quando se utiliza desta 

ferramenta legal  ao fiscalizar a aplicação de pecúnia advinda dos tributos os 

ambientais, propondo, como solução, um novo modelo de procedimento. Este 

apresenta a inclusão de ritos obrigatórios a serem seguidos, bem como, indica os 

Representantes do Ministério Público que devem participar dos atos de investigação. 

A vertente proposição partiu da seguinte questão: Qual a perspectiva de 

dinamização e estruturação na adoção de um procedimento de investigação, com 

rito próprio e preestabelecido, para apuração de uma denúncia de desvio de verbas 

públicas, oriundas de tributos ambientais? Para o alcance dos objetivos propostos, 

este estudo foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica (artigos de revistas 

especializadas, livros, periódicos, jornais, teses,dissertações, monografias e 

trabalhos acadêmicos) e documental (arquivos físicos e on-line)  oriunda dos 

trabalho dos Promotores de Justiça envolvidos em fiscalizar o patrimônio Público, 

sob a óptica da metodologia da pesquisa-ação lecionada por André Morin, Sylvia 

Vergara e  Michel Thiollent, qual seja, aquela em que o pesquisador elabora 

diagnósticos, analisa e identifica problemas e busca soluções, sendo ele,  parte 

integrante do ambiente pesquisado. Na consecução do trabalho foram analisados os 

conceitos de Ministério Publico à luz dos ensinamentos de Hugo Nigro Mazzilli, 

Wallace Paiva Martins Junior e Emerson Garcia,dos Tributos Ambientais pela óptica 

de Cláudia Campos de Araújo e Bernardo Moraes e os de gestão Pública 

contemporânea embasados em Ana Paula de Paula e Luiz Carlos Bresser Pereira. 

Ao final se demonstra que  a adoção do modelo proposto, para se processar as 

investigações da pecúnia oriunda de tributos ambientais, objetiva proporcionar maior 

celeridade e eficácia ao procedimento de investigação perpetrado pelos Promotores 

de Justiça envolvidos, vindo  de encontro à missão institucional do Ministério Público 

de Pernambuco em defender o patrimônio público. 

Palavras – Chaves: Pesquisa-ação, Ministério Público de Pernambuco,  

Inquérito Civil Público, tributos ambientais, Gestão Pública. 

 

 



 
 

  

ABSTRACT: 

 

 

The objective of this study is to analyse the problems in the proceedings of the Civil 

Public Inquiry, followed by the Pernambuco State Prosecuting Attorney Office, when 

it makes use of this legal tool while supervising the application of the money from the 

environment tributes, proposing, as solution to a new model of proceduring. This 

paper presents the inclusion of compulsory rites when they are being followed, as 

well indicates the Representatives of the Prosecuting Attorneys who must participate 

of the acts of investigation. The slope proposition left from the next question: What is 

the perspective of dinamization and structuring in the adoption of a procedure of 

investigation, with own and prearranged rite, for counting of a denunciation of 

diversion of public allowances, originating from environment tributes? For reaching 

the proposed objectives, this study was carried out through bibliographical inquiry 

(articles of specialized magazines, books, magazines, newspapers, theories, 

dissertations, monographs and academic works) and documents (physical archives 

and on-line) originated from the work of the Prosecuting Attorneys wrapped in 

supervising the Public inheritance, under the optics of the methodology of the inquiry-

action taught by André Morin, Sylvia Vergara and Michel Thiollent, arranged in what 

the investigator prepares diagnoses, analyse and identify problems and look for 

solutions, being, the main  part of the investigated environment. In the attainment of 

the work, the concepts of prosecuting attorney services were analysed by the of the 

lessons of  Hugo Nigro Mazzilli, Wallace Paiva Martins Junior and Emerson Garcia, 

of the Environmental Tributes by the optics of  Cláudia Campos de Araújo and 

Bernardo Moraes and those of the Public  management, with base in Ana Paula de 

Paula and Luiz Carlos Bresser Pereira. Finally it is demonstrated that the adoption of 

the proposed model, in order to process the investigations of the money originated 

from environment tributes, aims to provide bigger celerity and efficiency to the 

proceeding of investigation perpetrated by the Prosecuting Attorneys in charge , to 

aim the institutional mission of the Pernambuco State Prosecuting Attorney Office in 

defending the public inheritance. 

 

Key-Words: inquiry-action, The Pernambuco State Prosecuting Attorney 

Office, Civil Public Inquiry, environment tributes, Public Management.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

A temática proposta trata-se, em verdade, de uma visão específica do tema 

observado à luz de três princípios constitucionais visceralmente ligados à 

administração pública, quais sejam: o princípio da eficiência aliado ao do controle e 

o da segurança individual dos cidadãos, trazendo em seu bojo uma proposta 

vanguardista de gestão objetivando a obtenção de soluções rápidas e eficientes, no 

âmbito do Ministério Público pernambucano, quando seus membros fiscalizarem a 

aplicação de tributos ambientais no âmbito de suas unidades de trabalho.  

 

A matéria alvo de nosso estudo, qual seja, a fiscalização da aplicação de 

tributos ambientais, envolvem diretamente três ramos de atuação do órgão 

ministerial, a saber: combate à sonegação fiscal, defesa do patrimônio público e 

proteção do meio ambiente, com repercussões cíveis (reparação de danos) e 

criminais (crimes contra o meio ambiente, patrimônio público e fisco).  

 

Observamos como vetores os parâmetros estabelecidos pelo ordenamento 

jurídico vigente, quer  as normas constitucionais ou infraconstitucionais,  levadas as 

Promotorias de Justiça integrantes do Ministério Público de Pernambuco com 

atribuições  nas cidades do Estado do Leão do Norte.  

 

Para entendimento da temática se faz necessário definir e analisar a questão 

ambiental vivenciada hoje pela humanidade, ou seja, a de que o necessário 

desenvolvimento econômico traz em seu bojo um esgotamento dos recursos 

naturais, com vários efeitos maléficos ao meio ambiente. Posição essa endossada 

por Sirvinskas (2002, p.3) quando nas notas introdutórias de seu manual de direito 

ambiental sentencia que: “A consciência ecológica está intimamente ligada ao meio 

ambiente. A importância da preservação dos recursos naturais passou a ser a 

preocupação mundial e nenhum país pode eximir-se de sua responsabilidade”
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Por outro lado estudamos a solução estatal apresentada para a questão 

ambiental através da utilização, pelo Estado, dos tributos ambientais para regular a 

atividade econômica, quando, em determinado local, incentiva ou não um 

empreendimento que explore recursos naturais. Nesse sentido, vale à pena recorrer 

à doutrina tributária de Moraes (1993, p.441) para se compreender como os tributos 

são usados como instrumentos de intervenção do Estado na economia, vejamos: 

 

Através de seu poder fiscal, o Estado intervém no controle da economia e 
do meio social, passando o imposto a possuir, ao lado da função fiscal, uma 
função extrafiscal (o imposto é visto instrumento de intervenção ou 
regulação pública, de dirigismo estatal). Impostos extrafiscais são, pois, os 
impostos de ordenamento, buscando finalidade no âmbito da política 
econômica e social. 

 

O terceiro eixo a ser observado será o Ministério Público brasileiro e o de 

Pernambuco sob o prisma de sua função fiscalizadora, e, mais especificamente 

quando este se utiliza do inquérito civil e atua diretamente na fiscalização da 

aplicação dos tributos conforme o comando constitucional, BRASIL  (2002, p.59), 

este do inciso III, do seu artigo 129 que reza: 

 

Art. 129 São funções institucionais do Ministério Público:  
[...] 
III -  promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos 
e coletivos”.   

 

Quanto ao inquérito civil, é, nesta obra, estudado à luz de seu atual rito 

procedimental, sendo elaboradas críticas ao modelo e propostos atos para 

acrescerem ao modelo do aludido procedimento investigativo, para que pelo viés 

dos princípios constitucionais o Ministério Público pernambucano fiscalize com 

eficiência e eficácia a aplicação dos recursos pecuniários advindos da tributação 

ambiental pelos gestores públicos. 

 

1.2 CARACTERIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 
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O desenvolvimento econômico proporcionado ao ser humano trouxe à tona a 

degradação do seu habitat em sentido inverso e desproporcional, visto que o 

progresso econômico foi inferior aos malefícios causados a todos os seres viventes.  

 

Nosso Planeta vem mostrando diariamente o esgotamento de seus recursos 

naturais associado ao colapso de seu ecossistema.  Alvarenga (2001, p.33) confirma 

tal entendimento ao demonstrar que: 

 

[...] após séculos de intermináveis e irracionais devastações dos recursos 
naturais, passou a própria natureza a reagir com violência ao processo 
desordenado do progresso econômico, a qualquer custo, e ao 
descontrolado crescimento social em curso no planeta.  Ao lado da fauna e 
da flora, o próprio homem (silvícola),antes em comunhão com a natureza, 
também desaparece.O exaurimento do solo, a eliminação das árvores, a 
contaminação das águas, a desertificação, a poluição do ar, etc., 
consubstancia desolador quadro de destruição ambiental.   

 

O homem tem, assim, tomado consciência da degradação ambiental, dada a 

constatação de que a depredação do planeta, via destruição de recursos naturais e 

do ecossistema global, leva o planeta à falência, tal preocupação o fez criar planos 

de preservação de seu  habitat. 

 

Frente à complexidade e à importância que a matéria ambiental exigia, o 

Estado, maior responsável pela resolução do problema ambiental, resolveu elevá-la 

à condição de norma constitucional, consagrando seus princípios em sua Carta 

Magna. Sendo que, no Brasil, o marco legal referente à defesa do habitat de sua 

população se deu com o advento da Constituição Federal de 1988 ao comandar, no 

caput do seu artigo 225 (BRASIL, 2002), que: 

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações.  

 

Dessa maneira, o ente Estatal tomou para si a responsabilidade de avaliar 

criteriosamente todos os empreendimentos econômicos que afetam o habitat e 

conseqüentemente, dentre outros instrumentos, se utiliza dos tributos, ou seja, da 

carga tributária decorrente da atividade com fito de incentivar ou reprimir danos 

ambientais.  
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A fiscalização do meio ambiente e a aplicação dos tributos ambientais, assim, 

são atribuições do Ministério Público, o qual intervém com seu poder-dever de 

observar o cumprimento das praticas ambientais e da aplicação do dinheiro público 

nos programas efetivados por entidades públicas, privadas e do terceiro setor. 

 

Com efeito, para exercer a sua função, o órgão ministerial se vale de 

instrumentos legais que lhe legitimam a fiscalizar e acionar o Poder Judiciário para 

corrigir ou sanar alguma distorção envolvendo as pessoas físicas e/ou jurídicas, 

dentre as ferramentas de que dispõe o Órgão Ministerial está o Inquérito Civil e a 

Ação Civil Pública. 

 

Portanto, este estudo analisa os problemas existentes nos procedimentos do 

Inquérito Civil Público, seguido pelo Ministério Público de Pernambuco, quando se 

utiliza desta ferramenta legal  ao fiscalizar a aplicação de pecúnia advinda dos 

tributos ambientais, propondo, como solução, um novo modelo de procedimento. 

Este apresenta a inclusão de ritos obrigatórios a serem seguidos, bem como, indica 

os Representantes do Ministério Público que devem participar dos atos de 

investigação. A vertente proposição partiu da seguinte questão: Qual a perspectiva 

de dinamização e estruturação na adoção de um modelo para fiscalização de 

tributos ambientais pelo Ministério Público de Pernambuco? 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A priori o tema em questão, o modelo adotado pelo Ministério Público de 

Pernambuco para fiscalização de tributos ambientais, em razão de sua 

especificidade, é inédito, contudo, não esgota a matéria apreciada, e sim a analisa 

no biênio 2007/2008.  

 

No desenvolvimento deste estudo duas vertentes foram trilhadas a primeira 

se relaciona à nossa atividade diária como Promotor de Justiça que manuseia o 

inquérito civil quando promove investigações e o segundo se refere às nossas 

inquietações acadêmicas, que nos conduzem à literatura jurídica, tributária e de 
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gestão pública para a formulação de hipóteses sobre o assunto que trataremos 

nesta dissertação.  

 

Procurar-se-á demonstrar se o atual modelo de inquérito civil atende às suas 

finalidades e propor a adoção de medidas que possam tornar o procedimento 

investigatório mais eficiente, eficaz e controlado.  

 

As modificações propostas, neste trabalho, visam a imprimir ao Parquet 

pernambucano, quando realiza a fiscalização da aplicação dos recursos pecuniários 

advindos da tributação ambiental pelos gestores públicos, uma redução de custos 

aliadas a maior agilidade e racionalidade do seu processo investigatório, indo de 

encontro aos princípios da administração pública moderna preconizados pelo 

Ministro da Administração e Reforma do Estado em 1995, Pereira (2008), que  

lecionou: 

 

O objetivo da reforma é permitir que a administração pública se torne mais 
eficiente e ofereça ao cidadão mais serviços, com maior qualidade. Ou seja, 
fazer mais e melhor com os recursos disponíveis. A redução de custos será 
perseguida ao mesmo tempo em que se promove a contínua revisão e 
aperfeiçoamento das rotinas e processos de trabalho, simplificando 
procedimentos, desburocratizando e estabelecendo metas e indicadores de 
desempenho e de satisfação do cidadão. 

 

Nesse sentido, diante da complexidade e da importância que a matéria 

ambiental exigiu do Estado, justifica-se a adoção da temática, que se encontra 

baseada nos preceitos da moderna Administração. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo deste trabalho é propor ao Ministério Público de Pernambuco que 

estabeleça, quando fiscalizar a aplicação de tributos ambientais, pela via do 

inquérito civil, um ajuste no atual procedimento para torná-lo mais célere e com 

menor custo financeiro a ser adotado por seus Promotores de Justiça que se 

defrontarem com a matéria.  
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 

• Delinear a metodologia e, portanto, o tipo de pesquisa a ser empregada a fim 

de o leitor identificar o grau de participação e de aplicação da pesquisa no 

meio social; 

 

• Identificar a maneira que o Estado brasileiro enfrenta a questão ambiental em 

relação à questão tributária; 

 

• Revisar as origens e as funções do Ministério Público de Pernambuco como 

defensor da sociedade; 

 

• Analisar o meio que dispõe o órgão ministerial para investigar, ou seja, 

analisar o inquérito civil; 

 

• Identificar os problemas do procedimento do inquérito civil à luz do modelo 

atual, bem como dos fundamentos da Administração pública moderna; 

 

• Propor ações no sentido de tornar a Administração Pública mais eficiente a 

um custo menor. 

 

1.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia empregada para consecução desta dissertação é a da 

pesquisa- ação, qual seja, aquela em que o pesquisador detecta um problema e 

propõe a sua solução estando envolvido diretamente em todas as fases, ou, como 

bem explicitou Thiollent (1996, p.14) que define a pesquisa-ação como sendo:    

 

[...] um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 
realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um 
problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 
representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 
cooperativo ou participativo. 

 

Assim sendo, dividimos o trabalho em cinco capítulos, o primeiro trata da 

metodologia empregada, qual seja: a pesquisa-ação. O segundo versa sobre a 
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questão ambiental e como, através da tributação ambiental, o Estado brasileiro o 

enfrenta. O terceiro capítulo trata do Ministério Público brasileiro e o pernambucano. 

O quarto capítulo analisa o meio que dispõe o órgão ministerial para investigar, ou 

seja, o inquérito civil. O quinto capítulo analisa os problemas do procedimento do 

inquérito civil à luz do modelo atual, bem como, dos fundamentos da Administração 

Pública moderna e propõe ações nos sentido de torná-la mais eficiente a um custo 

menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

  

 

 

2. PESQUISA-AÇÃO 

 

A evolução humana é decorrente de vários fatores, porém, um deles, qual 

seja, o questionamento, é primordial, servindo como uma verdadeira alavanca que 

impulsiona os seres humanos a cada vez mais estudarem e descortinarem os 

infindáveis segredos do universo. 

 

Deparamo-nos a todo momento com uma nova invenção, uma descoberta 

que aos poucos muda completamente a forma com que os homens vivem, ou seja, 

há rebatimentos em todos os campos da sua existência, isto  nos aspectos sociais, 

econômicos, políticos e até familiar . 

 

A capacidade do ser humano em questionar tudo que o cerca o trouxe ao 

mundo de hoje que é bem diferente da maneira que se vivia nos séculos passados, 

a busca por territórios no século XVI deu lugar à conquista espacial, ou seja, a busca 

por territórios fora do planeta terra. 

 

Andaloussi (2004, p.15), analisando o conhecimento humano nos ensina que: 

 

Em diferentes épocas, a comunidade dos sábios tem pretendido explicar e 
dominar todos os mistérios do nosso universo. Em seu tempo, Galileu 
proclamou que a natureza escreve em linguagem matemática; depois, 
Descartes desenvolveu o pensamento racional, deixando vislumbrar a 
possibilidade de conhecer e dominar a natureza. 
 
Os cientistas do século XIX e boa parte do século XX convenceram-se que 
a via aberta das ciências positivas permitirá à pessoa humana conhecer 
tudo e dominar tudo por intermédio do conhecimento e dos progressos que 
oferecem. 
 
Muitas vozes se fizeram entender, ou ainda estão se fazendo, para mostrar 
em vários campos dos conhecimentos os limites dessa ambição. 
 

A ciência hodierna tem aberto brechas que ultrapassam a simplificação dos 
fatos e a unicidade do método. Ela aborda questões de complexidade, 
razão cientifica, ética e utilidade social.  
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Arntz (2005, p.3) informa que para o ser humano ter chegado até seu modo 

de vida atual houve na base de todo o conhecimento o questionamento que fazemos 

acerca do mundo, ou seja, o conhecimento humano é calcado em perguntas, 

vejamos o texto do escritor:  

A maioria das grandes descobertas e revelações caras à nossa sociedade 
foi produto de perguntas. Aqueles temas, aquelas respostas que estudamos 
na escola resultam de perguntas. As perguntas são as precursoras, a causa 
primária, em todos os ramos do conhecimento humano. O sábio indiano 
Ramana Maharshi declarou aos discípulos que o caminho para a iluminação 
pode ser resumido na frase: “quem sou eu”? O físico Niels Bohr perguntou: 
“como é possível um elétron ir de A para B sem jamais passar entre dois 
pontos? 
 
Perguntas como essas despertam para o que não sabemos.E de fato são a 
única forma de chegar lá – ao outro lado do desconhecido. 
 
Porque fazer uma grande pergunta? Perguntar é um convite à aventura, a 
uma viagem de descobrimento. 
 

Tanto é verdade a afirmação acima que uma dissertação de mestrado, como 

essa, por exemplo, contém um questionamento que devemos responder. 

 

Pois bem, para responder ao questionamento o ser humano o estuda, 

promove pesquisas, observa, lê, experimenta e assim constrói o conhecimento que 

é transmitido. 

 

O mestre Andaloussi (2004, p.21) nos traz um pertinente comentário sobre o 

tema acima quando afirma que: 

 

A importância da pesquisa cientifica e, sobretudo, sua capacidade de 
transformar a sociedade são um fato relativamente na história da 
humanidade. Sem dúvida, o homem sempre procurou melhorar seu bem 
estar e acumular conhecimentos relativos às suas necessidades vitais 
(médica, alimentar, guerreira, pedagógica, etc,) para transmiti-los às 
gerações seguintes. 
 
A história da humanidade é rica em nomes de personagens que consagram 
sua vida inteira ao desenvolvimento da ciência por meio de suas reflexões, 
observações e pesquisas. Seus trabalhos têm constituído a base do 
conhecimento e possibilitando ao homem um melhor domínio de seu 
entorno e seus meios de existência. 
 

A pesquisa efetuada para se atingir o conhecimento pode ser dar de várias 

formas, todavia, hoje se procura fazer uma pesquisa científica para que as respostas 
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às perguntas formuladas tenham embasamento sólido, ou seja, a comprovação dos 

raciocínios hipotéticos. 

 

A propósito do tema a professora Ferreira (1998, p.16) leciona que: 

 
[...] partirmos do pressuposto de que o conhecimento cientifico não pode 
estar relacionado a uma concepção exclusivista, baseada no modelo de 
validação experimental, nem tão pouco, em uma perspectiva 
completamente aberta em que nenhum padrão de normatividade ou 
regularidade seja colocado como critério de validação. É necessário, pois, o 
rigor teórico-metodológico e o estabelecimento de certos critérios de 
validação que, apesar de flexíveis e adequáveis a cada conjunto de ciências 
especificas, como por exemplo, a ciência da natureza e as ciências 
sociais[...] 

 

Portanto, o cientista, através de métodos e instrumentos metodológicos 

procura estudar a realidade que o cerca e entendê-la, entretanto, o ponto crucial 

para o sucesso do estudo reside na escolha da metodologia a ser aplicada. 

 

Há, nos diversos campos do conhecimento, uma gama de métodos que 

podem ser aplicados para se pesquisar, dentre eles, encontramos a pesquisa-ação. 

 

2.1 BREVE HISTÓRIA 

 

A pesquisa-ação surgiu há aproximadamente cinqüenta anos, mais 

especificamente, nos Estados Unidos da América, durante a segunda guerra 

mundial, visto que o momento vivido pela citada nação exigia uma mudança de 

comportamento. 

 

Com efeito, como é cediço, em momentos de extrema necessidade o ser 

humano deve se adaptar às novas condições, tal como, os americanos o fizeram 

durante a guerra, pois tiveram de conviver com a escassez de certos alimentos e 

mudar seus hábitos alimentares. 

 

Dionne (2007, p. 26-27) nos informa que: 

 

A pesquisa-ação se desenvolveu para responder a problemas concretos. 
Nos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, era preciso 
modificar profundamente certos comportamentos, [...] 
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A pesquisa-ação nasceu de uma vontade de eficácia. Como modificar o 
comportamentos humano de maneira eficaz? 
 
O pesquisador americano Kurt Lewin (psicólogo da Alemanha emigrado 
para os Estados Unidos em 1933 e falecido em 1947, aos 57 anos de idade) 
tentou responder a essa questão. 
 
 
[...] 
 
Lewis mostrou de algum modo, como a ação é mais eficaz que o discurso 
para induzir modificações de certos comportamentos humanos. A mudança 
é mais efetiva quando os sujeitos estão fortemente implicados no processo 
e quando sua participação é mais ativa. A pesquisa-ação pode, então, 
exercer um tipo de reeducação de comportamentos. À época, já se podia 
ver como a pesquisa-ação possuía um valor educativo e como se inseria em 
uma estratégia de ação social mais abrangente. A contribuição de Lewin é 
importante no plano prático e também o é no teórico. 
 
[...] 
 
Para o autor, o desenvolvimento da ciência acontece na ação e pela ação. 
A implicação do pesquisador, sua permanente presença no campo 
pesquisado, é central e no procedimento. A preocupação com a ação não 
deve fazer esquecer a relevância da teoria. [...] A pesquisa se assemelha ao 
homem de ação confrontado com as situações concretas e particulares; o 
pesquisador elabora seu questionamento (objeto, suporte teórico, 
problemática) no próprio coração da ação. 
 

Com efeito, após o momento inicial, a pesquisa-ação vem se desenvolvendo 

e se aperfeiçoando. 

 

Observemos, no próximo tópico, os diversos conceitos de pesquisa-ação para 

elaborarmos o nosso e informar como o mesmo se encaixa neste estudo. 

 

2.2 CONCEITO 

 

A pesquisa-ação é um método de pesquisa social na qual o pesquisador 

detecta um problema em seu meio social ou laboral e busca, junto com outros 

atores, sua solução. Vejamos algumas definições. 

 

Vergara (2007, p.49) constrói o seguinte conceito: ”Pesquisa-ação é um tipo 

particular de pesquisa participante e de pesquisa aplicada que supõe intervenção 

participativa na realidade social. Quanto aos fins é, portanto, intervencionista”.  

 

Thiollent (1996, p.14) define a pesquisa-ação como sendo: 
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.  

[...] um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 
realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um 
problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 
representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 
cooperativo ou participativo. 
 

Dionne (2007. p.68) define assim pesquisa-ação:  

 

Conforme foi discutido, a pesquisa-ação é definida como prática que 
associa pesquisadores e atores em uma mesma estratégia de ação para 
modificar uma dada situação e uma estratégia de pesquisa para adquirir um 
conhecimento sistemático sobre a situação identificada.  
 
[...] 
 
A pesquisa-ação é então vista como principal contribuição para a dinâmica 
de tomada de decisão no processo de ação planejada. É esse aspecto 
“ação” que é valorizada na seguinte definição de pesquisa-ação: 
 
A pesquisa-ação é principalmente uma modalidade de intervenção coletiva, 
inspirada nas técnicas de tomada de decisão, que associa atores e 
pesquisadores em procedimentos conjuntos de ação com vista a melhorar 
uma situação precisa, avaliada com base em conhecimentos sistemáticos 
de seu estado inicial e apreciada com base em uma formulação 
compartilhada de objetivos de mudança. 

 

Morin (2004) assim entende a pesquisa-ação: 

 

Trata-se de uma démarche de compreensão e de explicação da práxis dos 
grupos sociais, pela implicação dos próprios grupos, e com intenção de 
melhorar sua prática. No entanto tem ainda, a pesquisa-ação, objetivo 
emancipatório e transformador do discurso, das condutas e das relações 
sociais. Vai mais longe que a abordagem lewiniana e exige que os 
pesquisadores se impliquem como atores. Está sempre ligada a uma ação 
que a precede ou a engloba e que a enraíza em uma história ou contexto 

 

Portanto, a pesquisa-ação é uma modalidade de pesquisa social na qual há 

um dialogo entre o pesquisador e pesquisados que estão envolvido na solução de 

um problema detectado para, em seguida,  montarem estratégias visando a solução 

da questão detectada. 

 

2.3 METODOLOGIA  

 

A metodologia de nossa pesquisa-ação baseou-se na identificação 

apresentada por Vergara (2007, p.47) que a qualifica em relação a dois aspectos: 

quanto aos fins e quanto aos meios. 
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Quanto aos fins nosso trabalho será: 

 

a) Descritivo, pois visará a descrever percepções e sugestões acerca 

do objeto de estudo.  

 

b) Metodológico, em razão de haver estudado as normas dos 

procedimentos investigatórios usados no inquérito civil. 

 

c) Aplicado, em razão de sua finalidade prática, uma vez que a 

pesquisa apresentará contribuição importante para o atual modelo de investigação, 

via inquérito civil, do Ministério Público de Pernambuco. 

 

d) Intervencionista, uma vez que objetiva que o Ministério Público 

promova as mudanças sugeridas para tornar mais eficiente, eficaz e controlar seu 

procedimento de investigação. 

 

Quanto aos meios: 

 

a) Bibliográfica: pois parte da análise de materiais publicados em 

jornais, revistas, periódicos, dissertações de mestrado e em sites.  

 

b) Documental: vez que serão pesquisados os autos dos diversos 

inquéritos civis instaurados pelo Ministério Público pernambucano, como portarias e 

resoluções.  

 

Quanto ao meio de investigação, como dito, foi utilizado o da pesquisa-ação. 

 

 

No capítulo seguinte veremos vários conceitos necessários ao 

desenvolvimento deste trabalho. 
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3. A QUESTÃO AMBIENTAL E OS TRIBUTOS AMBIENTAIS COMO S OLUÇÃO  

 

Neste capítulo dissertaremos sobre a atual questão ambiental, qual seja, a 

degradação do nosso meio ambiente e como o Estado, através de instrumentos de 

direito tributário podem solucionar o problema. 

 

Teceremos comentários e analisaremos os conceitos atinentes ao tema para 

uma melhor compreensão do tema aqui estudado. 

 

3.1 MEIO AMBIENTE  

  

Hoje, a humanidade está diante de um grande dilema, qual seja, como 

promover o seu desenvolvimento e ao mesmo tempo preservar seu habitat. O 

desenvolvimento econômico proporcionado trouxe à baila a degradação do habitat 

humano em sentido inverso e desproporcional, visto que o progresso econômico foi 

inferior aos malefícios causados a todos os seres viventes.  

 

Gore (2006, p.4), ao analisar o tema do aquecimento global, uma das 

conseqüências do desenvolvimento econômico, alerta:  

 

O ritmo da destruição, aumento, e a necessidade de uma resposta urgente 
tornou-se mais aguda. 
 
[...] 
 
A relação entre a civilização humana e a terra foi totalmente transformada 
por uma combinação de fatores, incluindo a explosão populacional, a 
revolução tecnológica, e ainda a vontade de ignorar as conseqüências 
futuras das nossas ações presentes. A realidade é que estamos em colisão 
com o sistema ecológico do planeta, destruindo assim seus componentes 
mais vulneráveis. 
 
[...] 
 
Em todos os cantos do globo – na terra e nas águas, no gelo que se derrete 
e na neve que desaparece, durante  as secas e as ondas de calor, no olho 
do furacão e nas lágrimas dos refugiados – vemos provas crescentes e 
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inegáveis de que os ciclos da natureza estão passando por profundas 
mudanças. 
 
[...] 
 
espero que sinta que meu objetivo é compartilhar a minha paixão pelo 
planeta e a minha profunda preocupação pelo seus destino. 

 

Reis (2006 p.1) discorre sobre o assunto apresentado os seguintes 

esclarecimentos:  

 

O homem de certa maneira, está tornando a natureza um meio de comércio, 
explorando os seus recursos e não lhe proporcionando nada em troca [...] 
 
O ser humano não está percebendo a crescente  destruição, a cada dia que 
passa, marcada pelo parcial e possível derretimento das calotas polares, 
pelos ciclones e furacões, nas diversas regiões do mundo, levando-nos a 
destruição, por causa da perfuração da camada de ozônio, a qual está 
provocando inúmeros casos de câncer de pele, ou seja, o homem esta cada 
dia lançando novos elementos devastadores, não tendo a visão do caos que 
pode instalar no planeta. 
 
Por outro lado, em função da busca desenfreada do lucro, o meio ambiente 
do trabalho torna-se cada vez mais insalubre e periculoso. Trata-se do 
retorno à escravidão, ou melhor, à escravidão do homem pelo lucro [...]  

 

A incipiente consciência ambiental, advinda da constatação de que a 

depredação do planeta via destruição de recursos naturais e do ecossistema global, 

levaram os homens, pouco a pouco, a se preocuparem em praticar ações e criarem 

planos de preservação de seu habitat, inclusive utilizando-se da extrafiscalidade dos 

tributos para incentivar ou não uma prática econômica que envolva recursos 

naturais.  

 

A propósito do anexim alhures informado temos a posição lançada pelo 

Professor Freitas (2005, p.17) ao comentar o assunto em sua obra que analisa os 

ilícitos ambientais e a reparação do dano, argumenta o doutrinador: “a proteção do 

meio ambiente e sua reparação se constituem, na atualidade, numa das maiores 

preocupações de todo o planeta”.  

 

Encontramos posição idêntica quando observamos as notas introdutórias da 

obra de Sirvinskas (2002, p.3) que sentencia: “A consciência ecológica está 

intimamente ligada ao meio ambiente. A importância da preservação dos recursos 
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naturais passou a ser a preocupação mundial e nenhum país pode eximir-se de sua 

responsabilidade”. 

 

Destarte, a questão ambiental deve ser tratada por todos os habitantes do 

planeta, todavia, cabe ao Estado implantar políticas públicas para resolvê-la, pois, o 

meio ambiente é o nosso habitat o espaço físico em que o homem vive. 

 

Encontramos na resolução CONAMA 306/2002, anexo I, item XII, uma 

definição extensiva de meio ambiente na qual este está definido como sendo: “o 

conjunto de condições, leis, influencia e interações de ordem física, química, 

biológica, social, cultural e urbanística, que permite, abriga e rege a vida em todas 

as suas formas”. 

 

3.2 DO ESTADO  

 

O Estado nasceu da necessidade dos homens em coabitarem, e, juntos, 

buscarem a felicidade global, cabendo-lhe a missão de prover a satisfação geral dos 

indivíduos que o habitam, dando-lhes as condições mínimas de existência.  

 

Uma das características marcantes do Estado está na supremacia do 

interesse social sobre o individual, ou seja, o interesse coletivo está acima do 

individual. O doutrinador Lourenço (2001, p.4), em sua obra, trata claramente do 

teorema acima ao afiançar que:  

 

Em toda sociedade, devem existir limites à liberdade de cada sujeito,em 
benefício da convivência social. O interesse geral (social) tem prevalência 
insofismável sobre o individual, como premissa básica, independente de 
qualquer demonstração cientifica. A liberdade de um indivíduo social, como 
autonomia de vontade, deve ter a medida exata, de modo a não interferir na 
liberdade dos outros indivíduos da mesma sociedade. É o princípio da 
supremacia social sobre o individual. 

 

A finalidade estatal se subdivide em dois aspectos: o jurídico e o social. Os 

fins jurídicos englobam a garantia da ordem pública, defesa da soberania na esfera 

internacional, criação das leis e prestação da tutela jurisdicional. Já entre os fins 

sociais estão à saúde, à educação, à previdência social, transportes e outros. 
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Meireles (1992, p.55) leciona que:  

 

O conceito de Estado varia segundo o ângulo que é considerado. Do ponto 
de vista sociológico é corporação territorial dotada de um poder de mando 
originário (Jellinek); sob o aspecto político é comunidade de homens, fixada 
sob um território, com potestade superior de ação, de mando e de coerção 
(Malberg); sob o prisma constitucional, é a pessoa jurídica territorial 
soberana (Biscarretti di Ruffia); na conceituação de nosso Código Civil é a 
pessoa jurídica de Direito Público interno (art. 14,I).  

 

Destacamos como elementos do Estado três componentes indissociáveis: o 

povo, o território e o governo soberano. 

 

Concluímos, então, que o Estado é a união de diversos povos ligados por 

laços comuns que se agrupam em um território e o dotam de um governo soberano. 

Dada a diversidade de povos e território governados, diversos são os Estados 

soberanos em nosso planeta. 

 

O regramento jurídico inicial do Estado tornou-se o ponto de partida para a 

plêiade de outras normas de caráter inferior, ou seja, as normas iniciais são o ponto 

de partida e de chegada de todas as outras regras existente no Estado, visto que as 

normas inferiores decorrem da norma maior e não podem ir de encontro a esta. 

Denominou-se Constituição as normas máximas de um Estado.  

 

O constitucionalista Moraes (2006, p.2) conceitua a Constituição como sendo: 

“lato sensu o ato de constituir, de estabelecer, de firmar; ou, ainda, o modo pelo qual 

se constitui uma coisa, um ser vivo, um grupo de pessoas; organização, formação”. 

  

As normas fundamentais ou constitucionais, do ente jurídico formado, 

consagradas em sua Carta Magna, são embasadas nos costumes e nos princípios 

de seu povo. Assim, a nação entregou as substâncias necessárias à organização 

jurídica do ente Estatal.  
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Em sua Crítica da Razão Pura assevera Kant (2002, p175): “Os princípios têm 

esse nome não somente porquanto contêm em si os fundamentos dos outros juízos, 

mas, sobretudo não assentam em conhecimentos mais elevados e de maior 

generalidade”.  

 

Os princípios jurídicos de um Estado são os limites de seu ordenamento legal, 

sendo os responsáveis pela coesão e coerência do sistema normativo, indicando, 

também, o sentido de interpretação de seus comandos jurídicos.  

 

Dentre estes princípios destacam-se os que alicerçam os Direitos e Garantias 

Fundamentais do Cidadão, em cujo rol está incluído o direito a ter um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações.  

 

Portanto, diante da complexidade e da importância que a matéria ambiental 

exige, o nosso o País, em 1988, a inseriu em sua Carta de Princípios, passando esta 

a ser norma constitucional, ou seja, o nosso habitat está disciplinado em nosso 

maior comando jurídico. 

 

O Brasil seguiu o exemplo de algumas nações que elevaram a custódia de 

seu meio ambiente à condição de norma constitucional, a saber: Portugal em 1976, 

a Espanha em 1978, o Equador em 1979, o Peru em 1979, o Chile em 1980 e a 

Guiana em 1980.  

 

No campo infraconstitucional o Estado brasileiro, através de sua 

administração, se valeu dentre outros do seu direito tributário, para através de 

desestímulos ou incentivos fiscais, disciplinar economicamente a matéria, pois, toda 

vida das pessoas físicas e jurídicas estão disciplinadas pelo Direito.  

 

3.3 DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 

Segundo o conceito clássico de Maximiano (2000, p.25) a administração é: 

 

[...] processo ou atividade dinâmica, que consiste em tomar decisões sobre 
objetivos e recursos. O processo de administrar (ou processo 
administrativo) é inerente a qualquer situação em que haja pessoas 



31 
 

  

utilizando recursos para atingir algum tipo de objetivo. A finalidade última do 
processo de administrar é garantir a realização de objetivos por meio da 
aplicação de recursos. 

 

Ao transportamos o conceito de administração para o Estado temos de 

relembrar que, este foi criado pelo homem para que através dele fosse alcançada a 

felicidade geral e, conseqüentemente, individual de um povo. Foi delegada a esta 

entidade, pelos seus habitantes, parte da vontade individual em favor da 

coletividade, porém, direitos e garantias mínimas foram criadas para que o homem 

pudesse se defender de seus semelhantes e do próprio ente criado, que são (devem 

ser) respeitados em todos os campos notadamente quando o Estado busca recursos 

financeiros para financiar suas ações.  

 

A organização do Estado é promovida através de comandos jurídicos, 

havendo uma gradação entre estes, tendo as normas gerais hierarquia superior às 

demais, porém, através da Administração pública e seus diversos órgão é que este 

promove suas políticas públicas e efetivamente administra os interesses de seus 

habitantes. 

 

Destarte, observemos que as regras da Administração Pública são rígidas, 

inafastáveis e proporcionam sanções a que as descumprem e estão plasmadas na 

Carta de Princípios.  

 

O Estado, enquanto organização age sobre a sociedade através de suas 

instituições e de suas políticas públicas, seguindo os ditames constitucionais. 

 

Meireles (1992, p.60) assim define a administração pública: 

 

Administração Pública, em sentido formal, é o conjunto de órgãos instituídos 
para consecução dos objetivos dos objetivos do Governo; em sentido 
material, é o conjunto das funções necessárias aos serviços públicos em 
geral; em acepção operacional, é o desempenho perene e sistemático, legal 
e técnico, dos serviços próprios do Estado ou por ele assumidos em 
benefício da coletividade.  

 

A construção de um modelo de administração pública tem como ponto de 

partida a Constituição Federal que, dentre outros, estabelece os seguintes 

princípios, a saber, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, 
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tal comando jurídico encontra-se no artigo 37, caput, da Carta Magna (BRASIL. 

1988, p.24), sendo o principio da eficiência acrescido pela emenda Constitucional 

número 19/1998, estando no texto assim citado: “Art. 37 - A administração pública 

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, [...]”. 

 

Historicamente, podemos analisar a concepção do direito administrativo sob o 

ponto de vista dos paradigmas constitucionais, e traçarmos um paralelo, no que 

tange às novas concepções sociais e econômicas vivenciadas pelo Estado, ao longo 

dos séculos e observado como este ramo do direito, no qual se encontra a 

administração pública, se adequou. 

 

3.4 O DIREITO TRIBUTÁRIO  

 

O Estado para cumprir suas funções institucionais, ou seja, prover o bem 

comum, ou a felicidade geral dos seus o habitantes, ao proporcionar-lhes condições 

mínimas de existência, necessita da obtenção de recursos pecuniários, ou seja, para 

executar seus objetivos necessita de dinheiro para implantar uma gama de ações 

criadoras da estrutura que lhe permitam alcançar seus fins sociais.  

 

Como exemplo clássico da premissa acima, temos o Estado francês que, com 

a revolução de 1789, literalmente, decapitou sua monarquia absolutista, implantando 

um novo regime de idéias e governo, todavia, no campo tributário manteve os 

mesmos preceitos do regime deposto, tanto é assim que no artigo décimo terceiro 

de sua Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão comandou: “Art.13º Para a 

manutenção da força pública e para as despesas de administração é indispensável 

uma contribuição comum, que deve ser repartida entre os cidadãos de acordo com 

suas propriedades” (SERPRO, 2008).  

 

Machado (1999, p.33), ao comentar a necessidade estatal por recursos 

financeiros, diz que: “qualquer que seja a concepção de Estado que se venha 

adotar, é inegável que ele desenvolve atividade financeira. Para alcançar seus 
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objetivos precisa de recursos financeiros e desenvolve atividade para obter, gerir e 

aplicar tais recursos”. 

 

A obtenção da pecúnia, pelo ente público, aglutinador dos seres humanos, 

dá-se através do Direito Tributário, por delegação constitucional. Portanto, o Direito 

Constitucional e o Tributário cuidam da maneira como o Estado obterá os recursos 

necessários ao seu financiamento.  

 

Assim, ao Direito Tributário é incumbida a missão estatal de disciplinar e 

regrar as formas pela qual o Estado vai obter os recursos financeiros necessários ao 

seu financiamento e às relações decorrentes deste, especialmente a arrecadação e 

fiscalização de tributos e as relações entre fisco e contribuinte. Este seu caráter 

específico o diferencia do Direito Financeiro que, mais amplo, abrange as receitas, 

as despesas, o orçamento e os créditos públicos, e ainda, porque regula toda a 

atividade financeira do Estado. 

 

Denari (2002, p.24) adverte que ao Direito Tributário está afeto o estudo e a 

manipulação das receitas de natureza tributária, enquanto que o conjunto da 

atividade financeira estatal está nas hostes do Direito Financeiro. Em seu arrazoado, 

o doutrinador adota a seguinte definição para o Direito Tributário: “ramo do direito 

público que regula as normas relativas à imposição, fiscalização e arrecadação dos 

tributos e disciplina a relação entre fisco e contribuinte”. 

 

Destarte, cuida o Direito Tributário de regular a atividade estatal no que 

concerne à arrecadação e seus consectários de recursos financeiros para o Estado, 

isto através de um sistema de comandos legais conhecido como Sistema Tributário. 

 

3.5 DO SISTEMA TRIBUTÁRIO  

 

A sistematização e codificação das normas atinentes à matéria originam o 

Sistema Tributário, que é, na realidade, um conjunto de regras e princípios de 

natureza tributária, harmonicamente aplicada aos comandos jurídicos de um Estado.  
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É princípio basilar do Estado que as normas jurídicas são harmônicas entre 

si, pois derivam e fundamentam-se de acordo com um regramento superior. Em 

outras palavras, todo o conjunto legal de um Estado é derivado e se fundamenta nos 

princípios de sua nação, através das normas constitucionais, que estão no ápice da 

pirâmide legal estatal.  

 

O Sistema Tributário brasileiro é rígido e racional, pois compreende um 

conjunto de comandos jurídicos coordenados que se encontram na Carta Atrial, 

portanto, nela estão inseridas as regras basilares do Sistema Tributário Brasileiro.  

 

Coelho (2001, p.46) indica que três são os grandes subsistemas tributários 

constantes no Diploma Constitucional Brasileiro:  

 

a) o da repartição da competência entre União, Estados e os Municípios;  
b) o dos Princípios Tributários e das limitações ao Poder de tributar;  
c) o da partilha direta e indireta do produto da arrecadação dos impostos 
entre as pessoas políticas da Federação (participação de uns na 
arrecadação de outro).  

 

O Sistema Constitucional Brasileiro está disciplinado em sua Constituição 

Federal e no Código Tributário Nacional e em diversas outras legislações federais, 

estaduais e municipais, incumbidas de disciplinar a matéria em caráter mais 

específico, contudo sempre embasados nos princípios e comandos da Carta Magna.  

 

3.6 TRIBUTOS: CONCEITO  

 

É princípio corrente o de que ninguém é obrigado a efetuar o pagamento de 

qualquer obrigação de natureza tributária, senão após a ocorrência de um fato que a 

gere, sendo a mesma decorrente de um tributo instituído legalmente.  

 

Lazzarin (1986, p.53) conceitua o tributo como sendo, em sentido amplo:  

 

É toda a cota de sacrifício ou cooperação prestada com determinado fim. 
 
[ ...] 
 
É algo que se desmembra do patrimônio de alguém e até de alguém em 
favor de alguma finalidade. Em sentido estrito, técnico fiscal, porém, existe 
outro elemento: a obrigatoriedade. Toda prestação que uma pessoa natural 
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ou jurídica preste para com o Estado com característica de tributo é 
impositiva, coercitiva, já que a manifestação do ‘ius imperii’ da autoridade do 
Estado se manifesta como sanção.  

 

Carvalho (2000, p.15) disseca o Tributo atribuindo-lhe seis significações, 

quais sejam, tributo como: “quantia em dinheiro, prestação correspondente ao dever 

jurídico do sujeito passivo, direito subjetivo de que é titular o sujeito ativo, sinônimo 

de relação jurídico-tributária, norma jurídica tributária, norma, fato e relação jurídica”.  

 

Destarte a melhor definição para tributo está expressa no Código Tributário 

Brasileiro (BRASIL, 2003) que, em seu art. 3º, o tipifica como: “Toda prestação 

pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 

constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 

administrativa plenamente vinculada”.  

 

Do conceito acima decorre a exata noção do que vem a ser o Tributo e como 

o mesmo é peça primordial do financiamento do Estado, pois, ao dissecarmos os 

seus elementos, encontramos o componente pecuniário, dinheiro ou algum outro 

elemento que se possa exprimir em moeda, advindo da lei, prestado 

compulsoriamente, ligado à atividade estatal, vinculada à administração.  

 

Este dinheiro colhido dos habitantes de um país, que devem diretamente 

contribuir, ou são responsáveis, é utilizado para que o Estado cumpra com sua 

obrigação para com todos.  

 

3.7 O TRIBUTO NO DIREITO BRASILEIRO E SEUS TIPOS  

 

O Estado brasileiro adotou em seu arcabouço jurídico os princípios e 

preceitos doutrinários atinentes aos tributos, tanto assim o é que, a Constituição 

Federal e o já referenciado Código Tributário, em seu artigo terceiro, consagram 

diversos princípios tributários universais.  

 

Tributo é o gênero que se fragmenta em diversas espécies. Segundo o 

comando de nosso Código Tributário, temos as seguintes espécies de Tributos:  
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- Imposto: tributo cuja obrigação do contribuinte independe de qualquer 

atividade estatal específica.  

 

- Taxa: tributo em contraprestação a um serviço realizado, pelo Estado, ao 

contribuinte.  

 

- Contribuição de Melhoria: tributo instituído para cobrir os custos de obras 

públicas que valorem bens imobiliários do contribuinte.  

 

- Empréstimos Compulsórios: modernamente, o Empréstimo Compulsório é 

tido como um tributo, pois se trata de um empréstimo instituído em desfavor do 

contribuinte para que o Estado angarie pecúnia com o fito de executar determinadas 

ações, conforme se verifica na Constituição Federal.  

 

- Contribuições Parafiscais: tributo destinado a custear encargos paralelos da 

administração pública direta, cuja atividade o Estado tem interesse em desenvolver.  

 

3.8 TRIBUTOS EXTRAFISCAIS E A DEFESA DO MEIO-AMBIENTE  

 

Até então discorremos acerca dos tributos denominados fiscais, ou seja, 

àqueles cujo principal objetivo é angariar pecúnia para o Estado desenvolver seu 

labor constitucional. Todavia, existem os tributos extrafiscais que em verdade são 

instrumentos econômicos de que dispõe o Estado para disciplinar essas atividades, 

bem como, para defender à sua natureza.  

 

Para se compreender os conceitos de tributo fiscal e extrafiscal, vale à pena 

recorrer à doutrina tributária de Moraes (1993, p.441-443) que ensina:  

 

Ao ser criado determinado imposto, o legislador tem um fim, um objetivo em 
mira. Tendo em vista esta finalidade do imposto, este pode ser:  
 
a) impostos fiscais ou de finalidades fiscais, quando visam apenas à 
obtenção de receitas públicas para fazer face às despesas do Estado. Tais 
impostos possuem uma função meramente fiscal, exclusivamente 
financeira, qual seja, a de possibilitar receitas. A primeira razão de todo 
sistema  tributário é a finalidade fiscal dos tributos, ou melhor é proporcionar 
ao Estado os recursos financeiros indispensáveis para o cumprimento de 
suas atividades. 
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[...]  
 
b) impostos extrafiscais ou de finalidades extrafiscais, quando visam aos 
fins  mediatos diversos dos de obtenção de receitas públicas para fazer face 
às despesas do Estado. Além da função fiscal, tais impostos  possuem 
outras, notadamente funções político-sociais e econômicas.  
 
[...] 
 
Através de seu poder fiscal, o Estado intervém no controle da economia e 
do meio social, passando o imposto a possuir, ao lado da função fiscal, uma 
função extrafiscal (o imposto é visto instrumento de intervenção ou 
regulação pública, de dirigismo estatal). Impostos extrafiscais são, pois, os 
impostos de ordenamento, buscando finalidade no âmbito da política 
econômica e social. 

 

Araújo (2003, p.29) em magistral arrazoado nos ensina que:  

 

O objetivo dos tributos sempre foi angariar recursos financeiros para o 
Estado. Certamente, essa é a imposição tradicional do direito tributário, 
denominada tributação fiscal, que visa à arrecadação de tributos cuja 
finalidade é custear os serviços fornecidos pelo poder público. 
A Constituição Federal, no entanto, em seu artigo 155, inciso I, expõe que a 
instituição do tributo pode ter outros objetivos que não sejam o da 
arrecadação financeira ao erário,admitindo a concessão de incentivos 
fiscais que visem à promoção do desenvolvimento socioeconômico entre as 
diferentes regiões do país.  
 
[...] 
 
No mundo moderno, o tributo é largamente utilizado com o intuito de 
interferir na economia privada, estimulando atividade, setores econômicos 
ou regiões. 

 

Assim, no direito brasileiro este elemento é encontrado em sua Carta Magna, 

mais especificamente no capítulo relativo ao Sistema Tributário nacional, pois, está a 

Pessoa Jurídica de Direito Público estatal autorizada a proceder à criação de uma 

tributação proibitiva ou não, no sentido de onerar ou desonerar certas atividades 

econômicas que utilizem determinados recursos naturais, isto visando o 

desenvolvimento econômico, porém, hodiernamente também é utilizada para a 

preservação ambiental.  

 

Portanto, encontramos na vigente legislação tributária brasileira e 

pernambucana tributos utilizados com matizes de preservação ambiental, cujo 

objetivo final é o de se ponderar a utilização de recursos naturais e estimular ou 

desestimular as atividades econômicas em determinado local, tendo sempre como 

prisma a preservação do meio-ambiente.  
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Destarte, temos o uso de tributos manifestamente repressivos às atividades 

nocivas ao habitat, tais como, taxa, Imposto de Renda, Imposto de Importação, do 

Imposto de Exportação, Imposto sobre Produtos Industrializados, Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços, Imposto sobre Serviços, dentre outros, ao 

mesmo tempo em que eles mesmos podem ser usado como incentivos a proteção 

ambiental.assim,formamos os tributos ambientais difusos, ou isenções e incentivos 

fiscais.  

 

Em verdade, a instituição de tributos de natureza ambiental se torna um vetor 

altamente eficaz para a preservação do meio-ambiente, pois proporciona ao Estado 

recursos para agir, isto por meio da tributação extrafiscal, que desestimula condutas 

poluidoras e/ou acicatar procedimentos ambientalmente corretos.  

 

Assim, pelo seu caráter eminentemente público, o regime legal instituído pelo 

Direito Tributário é todo plasmado na Constituição, seguindo rigorosamente os 

mandamentos lá inseridos.  

 

Porém, como toda norma jurídica expressa a conduta do dever ser e não a do 

ser, a nossa Carta Magna, (BRASIL. 2002, p.37) em seu artigo 23, reza que: “é 

competência comum da União, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio 

ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas”. 

 

 Incumbindo, também ao Ministério Público a responsabilidade pela defesa da 

ordem jurídica, dos interesses sociais e individuais indisponíveis e do próprio regime 

democrático.  

 

Com efeito, o órgão ministerial detém a legitimidade para exercer o controle 

da administração pública, o que analisaremos no capítulo seguinte. 
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4. O MINISTÉRIO PÚBLICO COMO DEFENSOR DA SOCIEDADE  

 

4.1 ORIGENS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

Uma corrente dos historiadores do direito, ou jus-historiadores, remontam ao 

antigo Egito para apontar nos magiaí, a origem do órgão ministerial, pois os mesmos 

eram funcionários reais incumbidos, pelo soberano para: zelar pelos seus 

interesses, patrocinarem a acusação dos rebeldes, protegerem os homens pacíficos 

e justos, bem como, reprimirem os violentos e os mentirosos, isto, sempre após 

acompanharem os desdobramentos de um processo, no qual se buscava a verdade 

dos fatos ilegais e imputados a um determinado infrator. 

 

Contudo, a doutrina se divide, pois, nem todos os doutrinadores apontam 

como origem do Ministério Público o Egito, e sim, a França monárquica com a 

edição, por Felipe IV (o belo) nas Ordenanças de 23 de março de 1302, qual seja, 

uma lei na qual se instituía um órgão para defender os interesses do Estado. Tal 

comando jurídico, como observa Tornaghi (1990, p.482), veio em decorrência da 

centralização do Estado nas mãos do soberano, vejamos: 

 

No momento em que o Rei centralizou na mão todo o poder, os seus 
procuradores e advogados, gens Du roi, que antes eram apenas 
mandatários judiciais, especialmente nas questões que interessavam ao 
fisco, passaram a verdadeiros funcionários, encarregados de mover ações 
penais e de fiscalizar a atividade da justiça e da polícia. Foi a hipertrofia de 
poderes dos antigos procuradores do rei e a confusão entre a pessoa desse 
e o Estado que fez surgir o Ministério Público. 

 

Posteriormente, as funções dos Procuradores do Rei foram ampliadas 

ganhando relevância constitucional, notadamente, quando a categoria foi incluída na 

Constituição Francesa de 1799.  

 

Em 1810, com o advento de mais uma Lei, qual seja, o Código de Instrução 

Criminal que instituiu o Ministério Público esta instituição foi reorganizada 

funcionando, na França, com a missão de: defender o interesse público, promover a 

ação de iniciativa pública, acompanhar a investigação e a instrução criminal; 

trabalhar pela execução dos julgamentos, tutelar os interesses de determinadas 
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pessoas o que em síntese se transforma na função de fiscalizar o cumprimento das 

leis. 

 

O efeito multiplicador da instituição Ministério Público pela Europa e depois 

para o mundo civilizado se deu em razão das conquistas territoriais de Napoleão 

Bonaparte, visto que, ao conquistar um Estado, impunha a legislação francesa ao 

mesmo, com todos os seus comandos jurídicos e dentre eles a instituição ministerial. 

 

Vale salientar que, mesmo após a derrocada do Imperador Francês Napoleão 

Bonaparte e o regresso dos países conquistados à sua normalidade jurídica, o 

instituto Ministério Público não foi excluído das legislações, visto que trazia consigo 

avanços para o Estado e aos seus cidadãos sendo, isto sim, incorporado às suas 

legislações. 

 

A despeito da divergência dos historiadores quanto à origem do Ministério 

Público, filiamo-nos à doutrina do Professor Garcia (2008, p.8) ao mostrar, no curso 

da evolução humana, órgãos de Estado cujas funções se assemelham aos preceitos 

da instituição aqui estudada. Esta é a conclusão quando se analisa a matéria e 

leciona que: 

 

Em que pese a ausência de consenso, é possível afirmar que origem da 
Instituição está associada à individualização da função judiciária, outrora 
exercida de forma concentrada pelo Soberano, e que passou a ser 
desempenhada por agentes especializados, os magistrados. Não mais 
detendo o Rei o exercício desta função e, perante ela, defendessem os 
interesses do Soberano ou, em alguns casos excepcionais, o próprio 
interesse social. Além disso, a instalação de tais órgãos se fez igualmente 
necessária na medida em que  não mais se divisou a efetividade  a 
efetividade de uma legitimidade difusa para deflagração da persecução 
penal. No direito romano, a popularibus actinibus era contemplada no Título 
XXIII do Livro XLVIII do digesto. 

  

Assim como em outros campos do conhecimento, não podemos olvidar em 

afirmar que a criação da Instituição do Ministério Público foi uma evolução, tendo os 

povos da antiguidade e da idade média contribuído para formação do órgão 

ministerial que inaugurou a sua configuração inicial na França de Napoleão 

Bonaparte.  
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Segundo Tourinho Filho (1990, p.292), podemos, pois, observar os embriões 

do Ministério Público na Grécia Antiga, nas pessoas dos funcionários denominados 

thesmoteti que eram os guardiões da lei,ou ainda, nos Éforos de Esparta  cuja 

função era "contrabalançar o poder real e o poder senatorial", exercendo, 

igualmente, o direito de acusar.  

 

O Império Romano nos trouxe os advogados do fisco (advocati fisci) e os 

Procuradores de Cesar (procuratores cæsares), encarregados de vigiar a 

administração dos bens do imperador. Na idade média são encontradas as figuras 

dosaions germânicos, ou nos bailios e senescais, encarregados de defender os 

senhores feudais em juízo, ou nos missi dominici, ou nos gastaldi dso direito 

longobardo, ou ainda no Gemeiner Anklager da Alemanha cuja missão era a de 

exercer a acusação, quando o particular permanecia inerte. 

 

Mas, enfim, encontramos como eixo comum à origem do Ministério Público o 

fato de que ele surge para defender a sociedade no momento em que é o 

responsável pela acusação daquele que a fere, ou seja, um crime cometido contra 

um indivíduo é um crime contra a sociedade como um todo, estando o órgão 

ministerial encarregado de promover todos os atos necessários à punição do 

agressor, ou, tecnicamente o Ministério Público é o defensor da sociedade quando 

promove os atos judiciais ou extrajudiciais necessários ao equilíbrio social. Portanto, 

o Ministério Público exerce seu munus no campo do direito não criminal ao iniciar 

ações que visem o cumprimento das leis, exercendo também a fiscalização da 

aplicação desta, e, no campo criminal é fiscal e também exerce o domínio da ação 

penal pública, pois, a inicia, participa da instrução e pugna por decisões justas. 

 

Por fim, nos cabe salientar que a origem francesa do órgão ministerial trouxe 

consigo como  sinônimos da Instituição Ministério Público as expressões Parquet e 

Magistratura de Pé, tais denominações se deram em razão da necessidade de 

diferenciação, nos tribunais franceses, do papel do magistrado do Ministério Público 

e do Poder Judiciário. 

 

Com efeito, o Magistrado que exercia o papel de defensor da sociedade 

sempre estava em um plano diferente do magistrado que julgava os processos, ou 
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seja, enquanto este estava sentando em sua cadeira, aquele estava no assoalho 

(parquet em francês) e em pé proferindo seu discurso, assim, o membro do 

Ministério Público era o Magistrado de pé que se encontrava no assoalho. 

 

4.2 A ORIGEM DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO BRASIL 

 

A história do Ministério Público no Brasil se inicia com o direito português, 

visto que do descobrimento até o nascimento do Estado brasileiro, ou seja, no 

período compreendido entre os anos pós Cristo de 1500 até 1824, o Brasil era 

tutelado, na qualidade de Colônia, pelo Estado de Portugal. 

 

Assim, conforme lição do mestre Garcia (2008, p.14) encontramos o órgão 

ministério nas Ordenações Afonsinas de 1447 que criou a figura do funcionário 

público denominado “Procurador dos Nossos Feitos” incumbido de defender os 

interesses da Coroa e dos órfãos, viúvas e miseráveis. Tal norma jurídica foi 

aperfeiçoada pelas Ordenações Manuelina de 1514 que criou o Prometor da Justiça 

da Casa da Sopricaçam que tinha por função atuar nas questões criminais enquanto 

o “Procurador dos nossos feitos” atuava nas causas não criminais. As Ordenações 

Filipinas de 1603, especificou as causas em que deveriam atuar o "Procurador dos 

feitos da Corôa", o “Promotor da Justiça da Casa da Supplicação e criou outras 

figuras jurídicas com atuação específicas, quais sejam ,o "Procurador dos Feitos da 

Fazenda" com atribuições relativas às questões ligadas ao fisco e a do  "Promotor 

da Justiça da Casa do Porto" que tratava dos assuntos referentes aos  crimes e 

questões relativas a seguros ocorridos no âmbito territorial dos portos. 

 

Com a outorga da Constituição de 1824, pós independência, encontramos 

referências ao Ministério Público no artigo 48 da dita Carta Política que preceitua 

“No juízo dos crimes cuja acusação não pertence à câmara dos deputados, acusará 

o procurador da coroa a soberania nacional” (BRASIL, 1891). 

 

A promulgação da Constituição Republicana de 1891 (BRASIL, 1891) faz 

menção ao órgão ministerial no artigo 58 e no artigo 81 cujo texto está abaixo 

reproduzido: 
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Art 58 - Os Tribunais federais elegerão de seu seio os seus Presidentes e 
organizarão as respectivas Secretarias.  
 
        § 1º - A nomeação e a demissão dos empregados da Secretaria bem 
como o provimento dos Ofícios de Justiça nas circunscrições judiciárias, 
competem respectivamente aos Presidentes dos Tribunais.  
 
        § 2º - O Presidente da República designará, dentre os membros do 
Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, cujas 
atribuições se definirão em lei,  
 
Art 81 - Os processos findos, em matéria crime, poderão ser revistos a 
qualquer tempo, em beneficio dos condenados, pelo Supremo Tribunal 
Federal, para reformar ou confirmar a sentença.  
 
        § 1º - A lei marcará os casos e a forma da revisão, que poderá ser 
requerida pelo sentenciado, por qualquer do povo, ou ex officio pelo 
Procurador-Geral da República.  
 
        § 2º - Na revisão não podem ser agravadas as penas da sentença 
revista.  
 
        § 3º - As disposições do presente artigo são extensivas aos processos 
militares.  

 

Mazzilli (2005, p.23), ao comentar o tratamento constitucional dado ao órgão 

ministerial em 1934, em seu livro Ministério Público, atesta que: “institucionalizou-se 

efetivamente o Ministério Público (recebeu capítulo à parte...)”. Vejamos o capitulo 

VI da dita Carta de Princípios (BRASIL, 1934): 

 

CAPÍTULO VI  

 

Dos Órgãos de Cooperação nas Atividades Governamentais  
 
SEÇÃO I  
 
Do Ministério Público  
 
        Art 95 - O Ministério Público será organizado na União, no Distrito 
Federal e nos Territórios por lei federal, e, nos Estados, pelas leis locais.  
 
        § 1º - O Chefe do Ministério Público Federal nos Juízos comuns é o 
Procurador-Geral da República, de nomeação do Presidente da República, 
com aprovação do Senado Federal, dentre cidadãos com os requisitos 
estabelecidos para os Ministros da Corte Suprema. Terá os mesmos 
vencimentos desses Ministros, sendo, porém, demissível ad nutum . 
 
        2º - Os Chefes do Ministério Público no Distrito Federal e nos Território 
serão de livre nomeação do Presidente da República dentre juristas de 
notável saber e reputação ilibada, alistados eleitores e maiores de 30 anos, 
com os vencimentos dos Desembargadores.  
 
        § 3º - Os membros do Ministério Público Federal que sirvam nos Juízos 
comuns serão nomeados mediante concurso e só perderão os cargos, nos 
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termos da lei, por sentença judiciária, ou processo administrativo, no qual 
lhes será assegurada ampla defesa.  
 
        Art 96 - Quando a Corte Suprema declarar inconstitucional qualquer 
dispositivo de lei ou ato governamental, o Procurado Geral da República 
comunicará a decisão ao Senado Federal para os fins do art. 91, nº IV, e 
bem assim à autoridade legislativa ou executiva, de que tenha emanado a 
lei ou o ato.  
 
        Art 97 - Os Chefes do Ministério Público na União e nos Estados não 
podem exercer qualquer outra função pública, salvo o magistério e os casos 
previstos na Constituição. A violação deste preceito importa a perda do 
cargo.  
 
        Art 98 - O Ministério Público, nas Justiças Militar e Eleitoral, será 
organizado por leis especiais, e só terá na segunda, as incompatibilidades 
que estas prescrevem.  

 

 Em 1937, com o advento da ditadura de Getúlio Vargas, a Carta 

Constitucional outorgada exclui o Ministério Público de seus comandos sendo um 

verdadeiro retrocesso à formação institucional do órgão, havendo na dita Carta só 

uma referência à maneira de escolha do chefe da instituição. É o que se deflui do 

seu artigo 99, observemos:  

 

Art 99 - Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo 
Presidente da República, com aprovação do Conselho Federal, dentre 
brasileiros natos de notável saber jurídico e reputação ilibada, não devendo 
ter menos de trinta e cinco, nem mais de cinqüenta e oito anos de idade. 
(BRASIL, 1937) 

 

A Constituição Federal promulgada em 1946 trouxe o órgão ministerial de 

volta às normas constitucionais, em capítulo próprio, com avanços até então 

inimagináveis para qualquer governante brasileiro. 

 

O Parquet brasileiro, nascido em 1946, ganhou autonomia, os seus membros, 

que deveriam ingressar por concurso público, foi dotado das garantias 

constitucionais de inamovibilidade relativa e vitaliciedade. 

 

Ao relatar o efeito da constituição de 1946 sob a estruturação do órgão 

ministerial, Mazzilli (2005, p.24) assim se refere a citada Carta de Princípios: “A 

Constituição Federal de 1946 inseriu o Ministério Público em título próprio, previu 

sua organização em carreira, após ingresso sob concurso, conferiu a seus membros 

as garantias de estabilidade e inamovibilidade relativa”. 
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Vejamos os artigos relativos ao Parquet na Constituição pós-ditadura de 

Vargas (BRASIL, 1946): 

 

TÍTULO III  
 
Do Ministério Público  
 
        Art 125 - A lei organizará o Ministério Público da União, junto a Justiça 
Comum, a Militar, a Eleitoral e a do Trabalho.  
        Art 126 - O Ministério Público federal tem por Chefe o Procurador-
Geral da República. O Procurador, nomeado pelo Presidente da República, 
depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre cidadãos com 
os requisitos indicados no artigo 99, é demissível ad nutum . 
 
        Parágrafo único - A União será representada em Juízo pelos 
Procuradores da República, podendo a lei cometer esse encargo, nas 
Comarcas do interior, ao Ministério Público local.  
 
        Art 127 - Os membros do Ministério Público da União, do Distrito 
Federal e dos Territórios ingressarão nos cargos iniciais da carreira 
mediante concurso. Após dois anos de exercício, não poderão ser demitidos 
senão por sentença judiciária ou mediante processo administrativo em que 
se lhes faculte ampla defesa; nem removidos a não ser mediante 
representação motivada do Chefe do Ministério Público, com fundamento 
em conveniência do serviço.  
 
        Art 128 - Nos Estados, a Ministério Público será também organizado 
em carreira, observados os preceitos do artigo anterior e mais o principio de 
promoção de entrância a entrância.  

 

Em 1964 a democracia brasileira sofreu um golpe e a conseqüência 

constitucional veio com a outorga da Constituição de 1967 emendada em 1969 e 

1977 trazendo uma involução do órgão ministerial que desta feita ficava tutelado 

pelo Poder Executivo, ou seja, deixava de ser independente para ser incluído no 

capitulo do referido poder, todavia, as atribuições de seus membro à nível 

infraconstitucional  se ampliaram. Vejamos a Constituição de 1967 (BRASIL, 1967): 

 

SEÇÃO IX  
 
Do Ministério Público  
 
        Art 137 - A lei organizará o Ministério Público da União junto aos Juizes 
e Tribunais Federais.  
 
        Art 138 - O Ministério Público Federal tem por Chefe o Procurador-
Geral da República, o qual será nomeado pelo Presidente da República, 
depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre cidadãos com 
os requisitos Indicados no art. 113, § 1º.  
 
        § 1º - Os membros do Ministério Público da União, do Distrito Federal e 
dos Territórios ingressarão nos cargos iniciais de carreira, mediante 
concurso público de provas e títulos. Após dois anos de exercício, não 
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poderão ser demitidos senão por sentença judiciária, ou em virtude de 
processo administrativo em que se lhes faculte ampla defesa; nem 
removidos, a não ser mediante representação do Procurador-Geral, com 
fundamento em conveniência do serviço.  
 
        § 2º - A União será representada em Juízo pelos Procuradores da 
República, podendo a lei cometer esse encargo, nas Comarcas do interior, 
ao Ministério Público local.  
 
        Art 139 - O Ministério Público dos Estados será organizado em 
carreira, por lei estadual, observado o disposto no parágrafo primeiro do 
artigo anterior.  
 
        Parágrafo único - Aplica-se aos membros do Ministério Público o 
disposto no art. 108, § 1º, e art. 136, § 4º.  
 

Emenda Constitucional nº1 de 1969 (BRASIL, 1969): 
 

 
Seção VII 
 
Do Ministério Público 
 
    Art. 94. A lei organizará o Ministério Público da União junto aos juízes e 
tribunais federais. 
 
    Art. 95. O Ministério Público federal tem por chefe o Procurador-Geral da 
República, nomeado pelo Presidente da República, dentre cidadãos 
maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. 
 
    § 1° Os membros do Ministério Público da União,  do Distrito Federal e 
dos Territórios ingressarão nos cargos iniciais de carreira, mediante 
concurso público de provas e títulos; após dois anos de exercício, não 
poderão ser demitidos senão por sentença judiciária ou em virtude de 
processo administrativo em que se lhes faculte ampla defesa, nem 
removidos a não ser mediante representação do Procurador-Geral, com 
fundamento em conveniência do serviço. 
 
    § 2° Nas comarcas do interior, a União poderá s er representada pelo 
Ministério Público estadual. 
 
    Art. 96. O Ministério Público dos Estados será organizado em carreira, 
por lei estadual, observado o disposto no § 1° do a rtigo anterior. 
 
    Art. 96. O Ministério Público dos Estados será organizado em carreira, 
por lei estadual. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 7, de 1977) 
 
        Parágrafo único. Lei complementar, de iniciativa do Presidente da 
República, estabelecerá normas gerais a serem adotadas na organização 
do Ministério Público Estadual, observado o disposto no § 1º do artigo 
anterior. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 7, de 1977) 

 

A redemocratização brasileira recolocou o Ministério Público como órgão 

independente não só nos moldes da Carta Magna promulgada nos anos quarenta, 

antes pelo contrário, o elevou a ser defensor: da democracia, dos direitos difusos e 

coletivos da população, do patrimônio público e social, bem como, promotor das 
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ações penais públicas, sendo ele aperfeiçoado por algumas emendas 

constitucionais, vejamos o texto na Constituição de 1988 (BRASIL, 1988): 

 

CAPÍTULO IV 
 
DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA 
 
Seção I 
 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 
Art. 127. 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. 
 
§ 1º - São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a 
indivisibilidade e a independência funcional. 
 
§ 2º - Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e 
administrativa, podendo, observado o disposto no art. 169, propor ao Poder 
Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, 
provendo-os por concurso público de provas e de provas e títulos; a lei 
disporá sobre sua organização e funcionamento. 
 
§ 2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e 
administrativa, podendo, observado o disposto no art. 169, propor ao Poder 
Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, 
provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a 
política remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá sobre sua 
organização e funcionamento. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998) 
 
§ 3º - O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos 
limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias. 
 
§ 4º Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta 
orçamentária dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes 
orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da 
proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária 
vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 3º. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
 
§ 5º Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada 
em desacordo com os limites estipulados na forma do § 3º, o Poder 
Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da 
proposta orçamentária anual. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, 
de 2004) 
 
§ 6º Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a 
realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os 
limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, exceto se 
previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou 
especiais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
 
Art. 128. O Ministério Público abrange: 
 
I - o Ministério Público da União, que compreende: 
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a) o Ministério Público Federal; 
 
b) o Ministério Público do Trabalho; 
 
c) o Ministério Público Militar; 
 
d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; 
 
II - os Ministérios Públicos dos Estados. 
 
§ 1º - O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da 
República, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da 
carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome 
pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 
dois anos, permitida a recondução. 
 
§ 2º - A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do 
Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria 
absoluta do Senado Federal. 
 
§ 3º - Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e 
Territórios 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. 
 
§ 4º - Os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e 
Territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do 
Poder Legislativo, na forma da lei complementar respectiva. 
 
§ 5º - Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é 
facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a 
organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, 
observadas, relativamente a seus membros: 
 
I - as seguintes garantias: 
 
a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo 
senão por sentença judicial transitada em julgado; 
 
b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão 
do órgão colegiado competente do Ministério Público, por voto de dois 
terços de seus membros, assegurada ampla defesa; 
 
b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão 
do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria 
absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
 
c) irredutibilidade de vencimentos, observado, quanto à remuneração, o que 
dispõem os arts. 37, XI, 150, II, 153, III, 153, § 2º, I; 
c) irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do art. 39, § 4º, e ressalvado 
o disposto nos arts. 37, X e XI, 150, II, 153, III, 153, § 2º, I; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
 
II - as seguintes vedações: 
 
a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, 
percentagens ou custas processuais; 
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b) exercer a advocacia; 
 
c) participar de sociedade comercial, na forma da lei; 
 
d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, 
salvo uma de magistério; 
 
e) exercer atividade político-partidária, salvo exceções previstas na lei. 
 
e) exercer atividade político-partidária; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 
 
f) receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de 
pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções 
previstas em lei. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
 
§ 6º Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto no art. 95, 
parágrafo único, V. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
 
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 
 
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; 
 
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, 
promovendo as medidas necessárias a sua garantia; 
 
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos 
e coletivos; 
 
IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de 
intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta 
Constituição; 
 
V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações 
indígenas; 
 
VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 
competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na 
forma da lei complementar respectiva; 
 
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei 
complementar mencionada no artigo anterior; 
 
VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito 
policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações 
processuais; 
 
IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que 
compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial 
e a consultoria jurídica de entidades públicas. 
 
§ 1º - A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste 
artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o 
disposto nesta Constituição e na lei. 
 
§ 2º - As funções de Ministério Público só podem ser exercidas por 
integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva 
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lotação. 
 
      § 3º - O ingresso na carreira far-se-á mediante concurso público de 
provas e títulos, assegurada participação da Ordem dos Advogados do 
Brasil em sua realização, e observada, nas nomeações, a ordem de 
classificação. 
 
      § 4º - Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no art. 
93, II e VI. 
 
§ 2º As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por 
integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva 
lotação, salvo autorização do chefe da instituição. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
 
§ 3º O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso 
público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos 
Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em direito, 
no mínimo, três anos de atividade jurídica e observando-se, nas 
nomeações, a ordem de classificação. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 
 
§ 4º Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no art. 93. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
 
§ 5º A distribuição de processos no Ministério Público será imediata. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
 
Art. 130. Aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas 
aplicam-se as disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e 
forma de investidura. 
 
Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de 
quatorze membros nomeados pelo Presidente da República, depois de 
aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um 
mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo: (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
 
I o Procurador-Geral da República, que o preside; 
 
II quatro membros do Ministério Público da União, assegurada a 
representação de cada uma de suas carreiras;  
 
III três membros do Ministério Público dos Estados; 
 
IV dois juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo 
Superior Tribunal de Justiça; 
 
V dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil; 
VI dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um 
pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. 
 
§ 1º Os membros do Conselho oriundos do Ministério Público serão 
indicados pelos respectivos Ministérios Públicos, na forma da lei.  
 
§ 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da 
atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento 
dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe: 
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I zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, 
podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou 
recomendar providências; 
 
II zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante 
provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros 
ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo 
desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências 
necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos 
Tribunais de Contas; 
 
III receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do 
Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços 
auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da 
instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a 
remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos 
proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, 
assegurada ampla defesa; 
 
IV rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de 
membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos 
de um ano; 
 
V elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias 
sobre a situação do Ministério Público no País e as atividades do Conselho, 
o qual deve integrar a mensagem prevista no art. 84, XI. 
 
§ 3º O Conselho escolherá, em votação secreta, um Corregedor nacional, 
dentre os membros do Ministério Público que o integram, vedada a 
recondução, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas 
pela lei, as seguintes: 
 
I receber reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos 
membros do Ministério Público e dos seus serviços auxiliares; 
 
II exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e correição geral; 
 
III requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando-lhes 
atribuições, e requisitar servidores de órgãos do Ministério Público. 
 
§ 4º O Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 
oficiará junto ao Conselho. 
 
§ 5º Leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do Ministério Público, 
competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer 
interessado contra membros ou órgãos do Ministério Público, inclusive 
contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho 
Nacional do Ministério Público. 

 

Em seus comentários ao Ministério Público atual, ou seja, à luz da magna 

Carta promulgada em 1988, Martins Júnior (2002, p.14) assim se manifesta: 

 

Em nenhum momento da história constitucional brasileira o texto foi tão rico 
em relação ao Ministério Público, contemplando-lhe finalidades, premissas 
estruturais, autonomia e independência, funções e garantias equiparadas 
aos magistrados. Isto se deve a importância  do papel do Ministério Público 
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no Estado Democrático de Direito, no qual ele aparece como tutor do 
próprio regime democrático e da ordem jurídica. 

 

A construção do órgão ministerial, nos moldes em que hoje encontramos no 

Brasil, adveio da necessidade estatal de criar uma instituição independente da 

clássica divisão dos poderes de Montesquieu para consecução de seus fins. 

 

Com efeito, a evolução constitucional foi secundada por comandos jurídicos 

não constitucionais a exemplo, dentre outros, do Código Criminal de 1832, o Decreto 

848 de 1890, o Código de Processo Civil de 1939, do Código de Processo Penal 

nascido em 1941, no Código de Processo Civil de 1973, a Lei Orgânica do Ministério 

Público de 14 de dezembro de 1981, bem como, a Lei 7.347/1985 (Lei da Ação Civil 

Pública). 

 

Portanto, o Ministério Público no Brasil é, hoje, uma instituição independente, 

que exerce, de acordo com a Constituição de 1988, função essencial à Justiça, não 

se subordinando a nenhum dos Poderes da República, quer sejam o Poder 

Executivo, Legislativo ou mesmo o Poder Judiciário, cujo objetivo é garantir a defesa 

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis.  

 

4.3 CONCEITO 

 

Aurélio (1986,p.1137), conceitua o Ministério público como: 

 

Magistratura especial ou órgão constitucional representante da sociedade 
na administração da justiça, incumbido, sobretudo, de exercer a ação penal, 
de defender os interesses de pessoas e instituições às quais a lei concede 
assistência e tutela especiais (menores, incapazes, acidentados do 
trabalho, testamentos, fundações, etc) e de fiscalizar a execução das leis. 

 

Na exposição de motivos do Decreto lei 848/1890, primeiro texto legal que 

organizou o “Parquet” brasileiro, o então Ministro Campos Salles1 definiu assim o 

órgão ministerial: 

                                                 
1CAMARA DOS DEPUTADOS. Legislação Informatizada. Decreto nº 848, de 11 de Outubro de 1890. 
Exposição de Motivos.  Disponível em: 
<www2.camara.gov.br/legislacao/legin.html/visualizarNorma.html?ideNorma=499488&PalavrasDesta
que=justiça%20federal,> acesso em 10 de janeiro de 2009.  
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O ministério público, instituição necessária em toda a organização 
democrática e imposta pelas boas normas da justiça, está representado nas 
duas esferas da Justiça Federal. Depois do Procurador Geral da Republica, 
vêm os procuradores seccionais, isto é, um em cada Estado. Compete-lhe 
em geral velar pela execução das leis, decretos e regulamentos que devam 
ser aplicados pela Justiça Federal e promover a ação publica onde ela 
couber. A sua independência foi devidamente resguardada. 

 

Não é destinado ao Ministério Público, entre os doutrinadores, um conceito 

uniforme e universal, pois, por ser instituição do Estado suas atribuições variam de 

acordo com o seu desenho constitucional, podemos assim inferir que as atribuições, 

os poderes, os deveres do órgão ministerial estão, intimamente, ligados a tradição 

do povo que tutela sendo fruto de toda uma evolução histórica. 

 

Destarte, tal assertiva advém quando comparamos os diversos órgãos 

ministeriais instalados em outros Estados Nacionais conforme observamos na 

reprodução de suas definições, vejamos no Chile2: 

 

La Fiscalía o Ministerio Público es un organismo autónomo, cuya función es 
dirigir la investigación de los delitos, llevar a los imputados a los tribunales, 
si corresponde, y dar protección a víctimas y testigos. El Ministerio Público 
no forma parte de ninguno de los tres Poderes del Estado. No es parte del 
Gobierno o Poder Ejecutivo, del Poder Judicial ni del Congreso o Poder 
Legislativo.Esta institución se organiza en 18 fiscalías regionales, cada una 
de las cuales son dirigidas por un Fiscal Regional y un equipo directivo. En 
cada región hay fiscalías locales, que son las unidades operativas de las 
fiscalías regionales, y están compuestas por fiscales adjuntos, ayudantes de 
fiscal, y otros profesionales, como sicólogos y asistentes sociales; técnicos y 
administrativos. 
 

Na Espanha3:  

 

El Ministerio Fiscal es una Institución constitucional con vocación de 
defensa del interés público y es precisamente por ello que la utilización de 
un instrumento de comunicación tan abierto, ágil y transparente como éste 
ha de redundar, sin duda, en beneficio de ese objetivo. 
 
Se pretende que los Fiscales encuentren elementos para el mejor 
conocimiento de la función que desarrollan y de la actualidad y actividad 
que se lleva a cabo en el Ministerio Fiscal, ayudas para el buen ejercicio de 
su función y para su propio desarrollo como miembros de la Carrera Fiscal. 

                                                 
2 FISCALIA. Ministério Público do Chile. Intitucional quíenes somos. Qué es la Fiscalía o Ministerio 
Público. Disponível em: <www.ministeriopublico.cl/index.asp>. Acesso em 10 de janeiro de 2009. 
3 FISCAL . ES. Ministério Público da Espanha. ¿Qué es un fiscal?Disponível em: <www.fiscal.es>. 
Acesso em 10 de janeiro de 2009. 
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Los demás ciudadanos, sean o no profesionales del derecho, tienen aquí un 
punto de encuentro con una Institución integrada por servidores públicos y 
depositaria de misiones y funciones del más alto rango y sentido 
constitucional; la defensa de la ley y de los derechos y el interés de todos. 
 

No Paraguai4: 

 
¿QUÉ ES EL MINISTERIO PÚBLICO? 
“Representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales para velar por el 
respeto y las garantías constitucionales; promueve la acción penal pública 
en defensa del patrimonio público y social, del medio ambiente y de otros 
intereses difusos, y de los derechos de los pueblos indígenas, y ejerce la 
acción penal en los casos en que para iniciarla o proseguirla no fuese 
necesaria instancia de parte”. ( Ley N° 1562/00, Or gánica del Ministerio 
Publico, Título 1, Art. 1 ).  
 
RANGO CONSTITUCIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO 
 
DE LA COMPOSICIÓN Y LAS FUNCIONES 
 
“El Ministerio Público representa a la sociedad ante los órganos 
jurisdiccionales del Estado, gozando de autonomía funcional y 
administrativa en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones. Lo ejercen 
el Fiscal General del Estado y los Agentes Fiscales, en la forma 
determinada por la ley”. (Art. 266 de la Constitución Nacional) 
 
DEBERES Y ATRIBUCIONES 
 
Son deberes y atribuciones del Ministerio Público: 
Velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales. 
Promover la acción penal pública para defender el patrimonio público y 
social, el ambiente y otros intereses difusos, así como los derechos de los 
pueblos indígenas. 
 
Ejercer la acción penal en los casos en que, para iniciarla o proseguirla, no 
fuese necesaria instancia de parte, sin perjuicio de que el juez o tribunal 
proceda de oficio, cuando lo determina la ley. 
 
Recabar información de los funcionarios públicos para el mejor 
cumplimiento de sus funciones y, 
 
Los demás deberes y atribuciones que fije la ley.  
 
(Art. 268 de la Constitución Nacional) 
 
EL MINISTERIO PÚBLICO SEGÚN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL  
 
Corresponde al Ministerio Público, por medio de los agentes fiscales, 
funcionarios designados y sus órganos auxiliares dirigir la investigación de 
los hechos punibles y promover la acción pública. Con este propósito 
realizará todos los actos necesarios para preparar la acusación y participar 
en el procedimiento, conforme a las disposiciones previstas en este Código 
y en su ley orgánica. Tendrá a su cargo la dirección funcional y el control de 
los funcionarios y de las reparticiones de la Policía Nacional, en tanto se los 

                                                 
4 MINISTERIO PÚBLICO. Republica Del Paraguai.Promoviendo La Justicia para La sociedad.La 
Instituicion. ¿QUÉ ES EL MINISTERIO PÚBLICO? Disponível em:< www.ministeriopublico.gov.py>. 
Acesso em 10 de janeiro de 2009. 
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asigne a la investigación de determinado hechos punibles”. punibles 
punibles”. 
 
(Art. 52 , del CPP). 

 

Na Venezuela5:  

 

El Ministerio Público es el encargado de ejercer la acción penal en nombre 
del Estado, es único e indivisible y está bajo la dirección y responsabilidad 
del Fiscal o la Fiscal General de la República, quien ejercerá sus 
atribuciones directamente o a través de los funcionarios o funcionarias 
debidamente facultados o facultadas mediante delegación o cuando así lo 
determine la Ley. 
 
Es uno de los órganos del Poder Ciudadano, conjuntamente con la 
Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República; y como 
parte integrante del Poder Ciudadano no podrá ser impedido ni coartado en 
el ejercicio de sus funciones por ninguna autoridad; en tal sentido, sus 
atribuciones serán ejercidas sin más limitaciones que las establecidas en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes. 
 
El Ministerio Público tiene como atribuciones de acuerdo a la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela:  
     • Garantizar en los procesos judiciales el respeto a los derechos y 
garantías constitucionales, así como a los tratados, convenios y acuerdos 
internacionales suscritos por la República;  
     • Garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, 
el juicio previo y el debido proceso;  
     • Ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos 
punibles para hacer constar su comisión con todas las circunstancias que 
puedan influir en la calificación y responsabilidad de los autores o las 
autoras y demás participantes, así como el aseguramiento de los objetos 
activos y pasivos relacionados con la perpetración;  
     • Ejercer en nombre del Estado la acción penal en los casos en que para 
intentarla o proseguirla no fuere necesaria instancia de parte, salvo las 
excepciones establecidas en la ley;  
     • Intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la 
responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria en 
que hubieren incurrido los funcionarios o funcionarias del sector público, con 
motivo del ejercicio de sus funciones, así como las demás atribuciones que 
establezcan la Constitución y la ley. 
 
     Las atribuciones del Ministerio Público se ejercerán con transparencia, y 
sus funcionarios y funcionarias deberán actuar con honradez, rectitud e 
integridad, por tanto están sujetos a responsabilidad penal, civil, 
administrativa o disciplinaria, con motivo del ejercicio de sus funciones. Bajo 
esta premisa, los fiscales del Ministerio Público adecuarán sus actos a 
criterios de objetividad, procurando siempre la c orrecta interpretación de la 
ley, con preeminencia de la Justicia. 

 

Em Portugal6: 

                                                 
5 MINISTERIO PÚBLICO. Republica Bolivariana da Venezuela. Presentation. Disponível em: 
<www.fiscalia.gov.ve/presenta.asp>. Acesso em 11 de janeiro 2009. 
6 PORTUGAL. Procuradoria Geral Da Repùblica. O que é o Ministério Público?  Disponível em: 
<www.pgr.pt> acesso em 11 de janeiro de 2009. 
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O que é o Ministério Público? 
  
O Ministério Público é o orgão do Estado encarregado de representar o 
Estado, exercer a acção penal e defender a legalidade democrática e os 
interesses que a lei determinar (artigo 1º do Estatuto do Ministério Público).  
 
As atribuições do Ministério Público distribuem-se por diversos planos, em 
que se inclui o exercício da acção penal, compreendendo a direcção da 
investigação criminal, a promoção da legalidade, a representação do 
Estado, de incapazes e de incertos e o exercício de funções consultivas. 
 
O Ministério Público está hoje organizado como uma magistratura autónoma 
em dois sentidos: no da não ingerência do poder político no exercício 
concreto da acção penal e na concepção do Ministério Público como 
magistratura própria, orientada por um princípio da separação e paralelismo 
relativamente à magistratura judicial.  
 
A organização do Ministério Público apresenta-se segundo uma estrutura 
piramidal que tem na base os procuradores-adjuntos e no vértice o 
procurador-geral da República. Na estrutura do Ministério Público, e 
correspondendo às procuradorias da República junto dos Tribunais da 
Relação, aparecem os procuradores-gerais adjuntos das sedes dos distritos 
judiciais. Os procuradores-gerais adjuntos da sede dos distritos judiciais são 
coadjuvados por magistrados de igual categoria ou por procuradores da 
República. Nos círculos judiciais e nas comarcas sede de distrito, surgem os 
procuradores da República. 
 
Os agentes de base do Ministério Público são os procuradores-adjuntos, 
que exercem funções em comarcas ou grupos de comarcas.  

 

E no Tribunal Internacional Penal, segundo Abreu (2004)7: 

  

O Ministério Público atua de forma independente, enquanto órgão autônomo 
do Tribunal, sem qualquer vínculo de subordinação. Compete-lhe recolher 
comunicações e qualquer outro tipo de informação, devidamente 
fundamentada, sobre os crimes da competência do Corte”. Em nenhuma 
hipótese, poderá o Tribunal desrespeitar as decisões tomadas no âmbito da 
Promotoria, sob pena de tolher a independência funcional ínsita ao 
Ministério Público. Dessa forma, em caso de discordância, restará ao 
Tribunal apenas solicitar a reconsideração de determinada decisão, 
facultando-se ao Ministério Público a possibilidade de mantê-la ou não, de 
acordo com a opinio deliciti. Todavia, nos casos em que a decisão de não 
proceder criminalmente encontra-se sujeita a duplo juízo de confirmação, o 
Ministério Público será obrigado a acata-la, desde que a instância superior a 
confirme. 
 
Em se tratando de inquérito, também restará mitigada a liberdade de 
convicção do Promotor, pois a inauguração do mencionado procedimento 
investigatório encontra-se condicionada à anuência da Câmara de Questões 
Preliminares, tendo em vista sua complexidade. 
 

                                                 
7ABREU, Marcelo Luis. Uma Análise do Tribunal Penal Internacional e da su a Efetividade 
Perante a Constituição Brasileira. Salvador, 2004. Disponível em: 
<http://www.direitoufba.net/artigos/atigos011.doc>. Acesso em 11 de jan.2009. 
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De outra banda, vê que o próprio Estatuto de Roma concede ao Promotor, 
independência funcional para atuar e decidir de maneira livre, garantindo, 
assim, a credibilidade internacional. 
 
Assim como ocorre na magistratura, o Ministério Público procede de forma 
imparcial, sob pena de incidir em alguma causa de incompatibilidade, 
impedimento ou suspeição, as quais poderão ser alegadas por quem de 
direito. De igual modo, a investidura do Promotor encontra-se condicionada 
a uma eleição que se dará numa assembléia com a participação de todos 
os Estados-parte. 

 

O dicionário técnico jurídico de Guimarães (2007, p.412) apresenta uma 

síntese perfeita dos conceitos do Ministério Público, conforme vemos a seguir: 

 

Ministério Público- Órgão de natureza administrativa encarregado de 
defender interesses da sociedade e de fiscalizar a aplicação e a execução 
das leis. Os membros do Ministério Público Promotores de Justiça se atuam 
em varas criminais; curadores de massa falida, nas falências e concordatas; 
curadores de ausentes e incapazes, de família e sucessões, de acidentes 
de trabalho e de menores. São funcionalmente independentes, embora 
funcionários da Administração Pública. Compete ao Ministério Público velar 
pelas fundações; se estas estenderem sua atividade a mais de um Estado, 
caberá em cada um deles ao Ministério Público esse encargo. As nulidades 
do ato jurídico podem ser alegadas pelo Ministério Público quando lhe 
couber intervir, assim como a nulidade do casamento, a menos que tenha já 
falecido um dos cônjuges. Sempre que no exercício do poder familiar 
colidirem interessem dos pais com os do filho, a requerimento deste ou do 
Ministério Público, o juiz lhe  dará curador especial; também no caso de 
abuso de poder do pai ou da mãe, cabe ao juiz, a requerimento de parente 
ou do Ministério Público adotar medida cabível suspendendo até o pátrio 
poder. A interdição deve ser promovida pelo Ministério Público no caso de 
loucura furiosa; se não existir, ou não promover a interdição o pai, a mãe, o 
tutor, o cônjuge ou parente próximo; se existirem, mas forem menores ou 
incapazes. O Ministério Público será o defensor nos casos em que não for o 
promotor da interdição. Cabe ao Ministério Público requerer a sucessão 
provisória ao juízo competente, quando não houver interessados após o 
prazo legal de 2 anos. Pode-se requerer a inscrição e especialização da 
hipoteca legal dos incapazes ao Ministério Público, na falta do pai, mãe, 
tutor ou curador, assim como a inscrição da hipoteca legal do ofendido, 
além deste, ao Ministério Público, sobre os imóveis do delinqüente para o 
cumprimento das penas pecuniárias e pagamento das custas, podendo os 
interessados solicitar sua promoção oficial ao Ministério Público. Se os 
encargos da doação, a que o donatário está obrigado a cumprir, forem de 
interesse geral o Ministério Público pode exigir a sua execução, depois da 
morte do doador, se esse não o tiver feito (C.C., arts. 50,168, 1.637, 1.769. 
Ver também: C.P.C., arts. 19, §2º, 27, 29, 81 a 85, 121, 138, I e parágs., 
167, parág. único, 197, 198, 236, § 2º, 240, 302, parág. único, 446, III, 454, 
457, § 2º, 478, 480, 487, 499, 511, com a redação dada pela Lei nº 
9.756/1998, 566, II, 731, 862, 999, 1.105, 1.122, 1.126, 1.131, III, 1.133, 
1.141, 1.144, 1.145, 1.151, 1.163, 1.169, 1.177, 1.189, 1.200 a 1.204, 1.212; 
C.F., arts. 21,  XIII, 22, XVII, 94, 107, I, 108, I, a e 127 a 130; C.P.P., arts. 
5º, 16, 24, 27, 29, 39, 42, 45 a 47, 68, 87, 92, 93, 112, 115, 120, 142, 144, 
257, 258, 268, 272, 333, 348, 384, 390, 399, 406, 408, 416, 419, 436, 448, 
471, 473, 474, 500, 501, 529, 533, 564, 576, 593, 653, 654, 688, 730, 734, 
745, 755, 800 e 801; C.L.T., arts. 736 a 755; Lei nº 8.625/1993 – Lei 
Orgânica do Ministério Público). 
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4.4 O MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO 

 

No Brasil, a instituição Ministério Público está inserida, em nossa Carta 

Magna, no capítulo das Funções Essenciais à Justiça. Por não se encontrar entre os 

poderes da Nação, tem-se a idéia de ser um quarto poder. Entretanto, não foi assim 

que o legislador o definiu, apenas lhe deu atribuições específicas e significativas 

para que seus agentes - Procuradores e Promotores de Justiça - pudessem exercê-

las com independência e autonomia, características semelhantes às da 

Magistratura.  

 

Como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público não se subordina a 

qualquer poder ou juiz, agindo de acordo com sua consciência e com os ditames da 

lei, pois só a esta se subordina na qualidade de fiscal da ordem jurídica. A instituição 

tem como chefe o Procurador-Geral de Justiça, e detém os mesmos direitos e 

garantias atribuídos na Constituição Federal aos magistrados.  

 

Goza o Órgão Ministerial de autonomia funcional e administrativa, podendo 

propor, a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por 

concurso de provas e títulos e dispor de sua organização através da Lei Orgânica.  

 

O doutrinador Moraes (2006, p.1675) ensina que:  

 

A Constituição situa o Ministério Público em capítulo especial, fora das 
estruturas dos demais poderes da República, consagrando sua total 
autonomia e independência e ampliando suas funções, sempre em defesa 
dos direitos, garantias e prerrogativas da sociedade. 

 

O órgão ministerial tem como princípios a unidade, a indivisibilidade e a 

independência funcional, sendo também princípio o do Promotor Natural, assim, 

temos que a instituição é una, um verdadeiro bloco monolítico logicamente dentro de 

uma mesma unidade já que o Parquet é subdividido constitucionalmente em 

Ministério Público Federal, Estadual, Militar, do Trabalho e de Contas. 

 

Convém fazermos um pequeno esclarecimento, qual seja, como a Justiça é 

dividida pela nossa Constituição Federal em Justiça Federal, Estadual, Militar, do 
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Trabalho o órgão ministerial a acompanhou, sendo a única exceção o Tribunal de 

Contas, pois, o legislador entendeu que como o dito tribunal julga contas deveria ter 

um órgão ministerial para fiscalizar o cumprimento da lei naquela corte. 

 

Ao analisar a Constituição Federal brasileira o constitucionalista Moraes 

(2006, p.1679-1682) se manifesta sobre o Parquet os seus princípios da seguinte 

forma: 

 

A unidade significa que os membros do ministério público integram um só 
órgão sob a direção de um só Procurador Geral, ressalvados, porém, que 
só existe unidade em um dentro de cada ministério Público. 
 
[...]  
O ministério público é uno porque seus membros não se vinculam aos 
processos em que atuam, podendo ser substituídos uns pelos outros. De 
acordo com as normas legais. 
 
[...]  
 
O órgão do Ministério Público é independe no exercício de suas funções, 
não ficando sujeito as ordens de quem quer que seja, somente devendo 
prestar contas de seus atos à Constituição, às Leis e a sua Consciência 
(RTJ 147: 142).  

 

Os membros do Ministério Público para exercer seu trabalho com 

independência têm as seguintes garantias constitucionais: 

 

Inamovibilidade – significando que só podem ser transferidos de Promotoria 

se concordarem, isto, se esta transferência não se der em decorrência de pena 

administrativa. 

 

Irredutibilidade de subsídio: em nenhuma hipótese podem ser reduzidos seus 

vencimentos. 

 

Vitaliciedade – senão houver ordem judicial para a sua demissão este não 

pode perder sua função laboral.  

 

Manifestando-se sobre as garantias da instituição e dos membros do Parquet 

Mazzilli (1991, p.78) leciona que: 
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Afora as garantias à instituição, propriamente ditas, que por certo 
repercutem indiretamente em seus membros (destinação constitucional, 
princípios autonomia, iniciativa legislativa, concurso de ingresso e etc), 
outras há que, por sua vez, se prendem mais diretamente ao órgão da 
instituição, beneficiando-a reflexamente (vitaliciedade, irredutibilidade de 
vencimentos, inamovibilidade e etc). 
 
As garantias e prerrogativas são concedidas pela lei em casos específicos, 
a fim de certas autoridades melhor possam desempenhar suas atribuições 
em proveito próprio do interesse público. 

 

 

Todavia, os doutrinadores entendem que o melhor conceito de Ministério 

Público está expresso em nossa Carta Constitucional de 1988, mais precisamente 

no artigo 127 que reza que: “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” (BRASIL, 

1988). 

 

4.5 CONTROLE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

Objetivando controlar a atuação administrativa e financeira, bem como o 

exercício das atribuições e o cumprimento dos deveres dos seus membros da 

instituição ministerial a Emenda Constitucional nº 45 criou o Conselho Nacional do 

Ministério Público. 

 

Figura 1. Logomarca do Conselho Nacional do Ministério Público 

 

Conselho Nacional do Ministério Público 

Fonte : http://www.cnmp.gov.br/institucional 

O Conselho Nacional do Ministério Público8 é assim definido, em sua página 

na internet :  
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Sobre o CNMP O Conselho Nacional do Ministério Público foi instituído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, com atribuição 
de controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do 
cumprimento dos deveres funcionais de seus membros.  
 
O CNMP foi instalado em junho de 2005, tem sede em Brasília e funciona 
atualmente no Edifício Terracotta, QI 3, Lago Sul.  
 
O CNMP é composto por quatorze membros, incluindo-se o Procurador-
Geral da República, que o preside, quatro membros do Ministério Público da 
União, três membros do Ministério Público dos Estados, dois juízes, 
indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal 
de Justiça,  dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil e dois cidadãos de notável saber jurídico e 
reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo 
Senado Federal. 
 
Entre as competências do CNMP, conforme artigo 130-A, §2º, da 
Constituição Federal, estão: 
 
- zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, 
podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou 
recomendar providências; 
- zelar pela observância do art. 37 da Constituição Federal e apreciar a 
legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do 
Ministério Público da União e dos Estados;  
- receber reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da 
União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem 
prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo 
avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção, a 
disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos 
proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, 
assegurada ampla defesa;  
- rever os processos disciplinares de membros do Ministério Público da 
União ou dos Estados julgados há menos de um ano; - elaborar relatório 
anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do 
Ministério Público no País e as atividades do Conselho.  
 
Qualquer cidadão ou entidade pode se dirigir ao Conselho Nacional do 
Ministério Público para fazer reclamações contra membros ou órgãos do 
Ministério Público, inclusive contra seus serviços auxiliares.  

 

4.6 O MINISTÉRIO PÚBLICO PERNAMBUCANO 

 

O Estado de Pernambuco é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Está 

localizado no centro-leste da região Nordeste e tem como limites os estados da 

Paraíba ao norte, do Ceará no noroeste, de Alagoas no sudeste, da Bahia ao sul e 

do Piauí a oeste, além de ser banhado pelo oceano Atlântico no leste. Ocupa uma 

área de 98.311 km², fazendo parte do seu território o arquipélago de Fernando de 

                                                                                                                                                         
8 CONSELHO NACIONAL DO MIMINSTÉRIO PÚBLICO. Institucional. Sobre o CNMP . Disponível 
em: <http://www.cnmp.gov.br/institucional> acesso em 25 de janeiro de 2009. 
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Noronha,perfazendo uma área total de 98.938 km2 , sendo sua capital a cidade do 

Recife. 

Encontramos no sítio do Governo de Pernambuco9 dados representativos 

sobre o Estado de Pernambuco, vejamos: 

 

Pernambuco 
 
 Dados 
      
> Localização geográfica:  
 Centro-leste da região Nordeste do Brasil   
  
> Área do estado:  
 98.938 km2   
  
> Relevo:  
 Planície litorânea, Planalto Central, Depressões à Oeste e à Leste   
  
> Principais bacias hidrográficas:  
 São Francisco, Capibaribe, Ipojuca, Una, Pajeú, Jaboatão   
  
> Vegetação característica:  
 Mangue (litoral), Floresta tropical (zona da mata), Caatinga (agreste e 
sertão)   
  
> Clima:  
 Tropical atlântico (litoral), semi-árido (agreste e sertão)   
  
> Número de municípios:  
 184 e o território de Fernando de Noronha   
  
> Capital:  
 Recife  
  
> População total do estado (dados preliminares do Censo de 2000):  
 7.918.344  
  
> População urbana  
 6.058.249  
  
> População rural  
 1.860.095  
  
> Cidades mais populosas (dados preliminares do Censo de 2000):  
 Recife (1.422.905), Jaboatão dos Guararapes (581.556), Olinda (367.902), 
Paulista (262.237), Caruaru (253.634), Petrolina (218.336)   
  
> Densidade demográfica:  
 80,37 hab/km2   
  
> Participação no PIB brasileiro:  
 2,71%   
  

                                                 
9 GOVERNO DE PERNAMBUCO. Pernambuco. Dados.  Disponível em: 
<http://200.238.107.167/web/portalpe/dados>. Acesso em 25 jan 2009.   
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> Principais produtos agrícolas:  
 Mandioca, feijão, cana-de-açúcar e milho   
  
> Maiores rebanhos:  
 Bovinos (1.348.969) e caprinos (1.165.629)   
  
> Principais produtos minerais:  
 Calcário e gipsita  
  
> Maiores indústrias:  
 Transformação de minerais não metálicos, confecções, mobiliário e 
curtume   
  
> Setores de ponta:  
 Pólo médico, pólo gesseiro, pólo de informática e pólo turístico 

 

O Estado de Pernambuco é parte integrante da Republica Federativa do 

Brasil e por ter autonomia dispõe de um Poder Judiciário, um Pode Legislativo, um 

Poder Executivo e um Ministério Público próprio.  

 

A Constituição do Estado de Pernambuco delega, no âmbito do seu território, 

à instituição ministerial as mesmas prerrogativa e funções conferidas pela Carta 

Magna nacional, vejamos o texto (PERNAMBUCO, 1989):  

 

CAPÍTULO V- DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS A JUSTIÇA 
 
SEÇÃO I- DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 
Art. 67 - 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. 
§ 1º - São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a 
indivisibilidade e a independência funcional. 
 
§ 2º - São funções institucionais do Ministério Público: 
 
I - promover, privativamente, a ação penal pública; 
 
II - promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos 
e coletivos, como os do consumidor e os relativos ao ambiente de trabalho, 
coibindo o abuso de autoridade ou do poder econômico; 
 
III - promover a ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 
estadual ou municipal, bem como a representação para fins de intervenção 
da União ou do Estado, nos casos previstos na Constituição da República e 
nesta Constituição; 
 
IV - defender, judicial e extrajudicialmente, os direitos e interesses das 
populações indígenas, promovendo a apuração da responsabilidade de 
seus ofensores; 
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V - zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de 
relevância pública e social aos direitos assegurados na Constituição, 
coibindo abusos e omissões, e apurando responsabilidades; 
 
VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 
competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na 
forma da lei complementar respectiva; 
 
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei 
complementar mencionada no inciso anterior; 
 
VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito 
policial, indicando os fundamentos jurídicos de suas manifestações 
processuais; 
 
IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que 
compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial 
e a consultoria jurídica de entidades públicas. 
 
§ 3º - As funções de Ministério Público só podem ser exercidas por 
integrantes da carreira, que deverão residir na Comarca da respectiva 
lotação. 
 
Art. 68 - Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e 
administrativa, podendo, observado o disposto no artigo 169 da Constituição 
da República Federativa do Brasil, propor ao Poder Legislativo a criação e 
extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso 
público de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira, 
dispondo a lei sobre sua organização e funcionamento. 
 
NOTA: Nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 16/99 de 
04/06/1999. Redação anterior: "Art. 68 - Ao Ministério Público é assegurada 
autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no 
artigo 169 da Constituição da República, propor ao Poder Legislativo a 
criação e a extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por 
concurso público de provas e títulos." 
 
Parágrafo Único - Lei complementar, cuja iniciativa é facultada ao 
Procurador Geral da Justiça, estabelecerá a organização, as atribuições, as 
formas de provimento de seus cargos e o estatuto do Ministério Público, 
observadas, relativamente a seus membros: 
 
I - as seguintes garantias: 
 
a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo 
senão por sentença judicial transitada em julgado; 
 
b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão 
do órgão colegiado competente do Ministério Público, por voto de dois 
terços de seus membros, assegurada ampla defesa; 
 
c) irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do artigo 39, § 4º e 
ressalvado o disposto nos arts.37, X e XI; 150, II; 153, III e 153, § 2º, I, da 
Constituição da República Federativa do Brasil; 
 
NOTA: Nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 16/99 de 
04/06/1999. Redação anterior: "c) irredutibilidade de vencimentos, 
observado, quanto à remuneração, o que dispõe os artigos 37, XI, 150, II, 
153, § 2º, I, da Constituição da República;" 
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II - as seguintes vedações: 
 
a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, 
percentagens ou custas processuais; 
 
b) exercer a advocacia; 
 
c) participar de sociedade comercial, na forma da lei; 
 
d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, 
salvo uma de magistério; 
 
e) exercer atividade político-partidária salvo as exceções previstas em lei. 
Art. 69 - Na organização de carreira, mediante lei complementar cuja 
iniciativa é facultada ao Procurador-Geral da Justiça, os membros do 
Ministério Público serão classificados por instâncias e entrâncias 
correspondentes às da magistratura. 
 
§ 1º - O ingresso na carreira dar-se-á pela ordem da classificação em 
concurso público de provas e títulos, com participação obrigatória da Ordem 
dos Advogados do Brasil, Secção de Pernambuco, em todas as fases de 
sua realização. 
 
§ 2º - Aos integrantes da carreira serão assegurados: 
 
I - vencimentos fixados com diferença não superior a dez por cento de uma 
para outra entrância, e da mais elevada para o cargo de Procurador de 
Justiça, atendido o disposto no artigo 135 da Constituição da República; 
 
II - promoção na carreira, por antigüidade e merecimento, nos termos do 
artigo 129, § 4º, da Constituição da República; 
 
III - a aposentadoria dos seus membros e a pensão de seus dependentes 
observado o disposto no artigo 40 da Constituição da República Federativa 
do Brasil. 
 
NOTA: Inciso com nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 16/99 
de 04/06/1999. Redação anterior: "III - aposentadoria com proventos 
integrais, compulsória por invalidez ou aos setenta anos de idade, voluntária 
aos trinta anos de serviço, após cinco anos de efetivo exercício no 
Ministério Público;" 
 
Art. 70 - O Ministério Público tem por chefe o Procurador- Geral da Justiça, 
nomeado pelo Governador do Estado dentre integrantes da carreira 
indicados em lista tríplice para um mandato de dois anos, permitida uma 
recondução e podendo ser destituído, antes do término do mandato, por 
deliberação da maioria absoluta da Assembléia Legislativa, na forma 
prevista em lei complementar. 
 
Parágrafo Único - O Procurador-Geral da Justiça perceberá vencimentos 
não inferiores aos de Procurador de Justiça. 
 
Art. 71 - O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro 
dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
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Em seu sítio o Ministério Público de Pernambuco10 se apresenta da seguinte 

forma:  

 

Figura 2. Logomarca do Ministério Público de Pernambuco. 

 

  Fonte: http://www.mp.pe.gov.br/index.pl/institucional 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 129, incumbiu ao Ministério 
Público a defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis e do próprio regime democrático. O Ministério Público não 
está incluído em nenhum dos três poderes da Nação. O artigo 127 trata o 
órgão como autônomo e independente, essencial à função jurisdicional do 
Estado, com atribuições específicas. A instituição está inserida no capítulo 
das Funções Essenciais à Justiça.  
 
Por não se encontrar entre os poderes da Nação, tem-se a idéia de um 
quarto poder. Entretanto, não foi assim que o legislador o definiu apenas lhe 
deu atribuições específicas e significativas para que seus agentes - 
Procuradores e Promotores de Justiça - pudessem exercê-las com 
independência e autonomia, características semelhantes às da 
Magistratura.  
 
Como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público não se subordina a 
qualquer poder ou juiz, agindo de acordo com sua consciência e com os 
ditames da lei, pois só a esta se subordina na qualidade de fiscal da ordem 
jurídica. A instituição tem como chefe o Procurador Geral de Justiça, e goza 
dos mesmos direitos e garantias atribuídos na Constituição aos 
magistrados. (artigos 95 e 128, I, da Constituição Federal).  
 
Em seu artigo 127, § 2º, assegurou à instituição ministerial autonomia 
funcional e administrativa, podendo propor, na forma do artigo 169 da 
Constituição, a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, 
provendo-os por concurso de provas e títulos e dispor de sua organização 
através da Lei Orgânica.  
 
Em decorrência da autonomia conferida pela Constituição Federal, a 
Procuradoria Geral de Justiça vem exercendo a atribuição proposta em lei. 
O exercício dessa autonomia nos impõe, mais do que a elaboração de 
anteprojetos, a capacidade da articulação para a sua aprovação pela 
Assembléia Legislativa e a sanção pelo governador do Estado, tarefas estas 
que fogem da rotina dos membros do Ministério Público, habituados apenas 
a interpretação, aplicação e fiscalização da lei. Foi longa e difícil a 
tramitação do projeto de criação do quadro administrativo próprio e em seu 
resultado são visíveis as modificações introduzidas.  
 
A instituição do Ministério Público foi organizada conforme determinou a 
Constituição Federal no seu artigo 128, § 5º, que diz: “Leis Complementares 

                                                 
10 MINISTÉRIO PÙBLICO DE PERNAMBUCO. Institucional . Disponível em: 
<http://www.mp.pe.gov.br/index.pl/institucional>. Acesso em 12 de janeiro de 2009. 
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da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos 
Procuradores Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o 
estatuto de cada Ministério Público, observados relativamente a seus 
membros”. Disso decorre a denominação de Lei Orgânica do Ministério 
Público. Em Pernambuco, esta lei é a Lei Complementar nº 12, de 27 de 
dezembro de 1994, que “dispõe sobre a organização, as atribuições e o 
estatuto do Ministério Público de Pernambuco”. Posteriormente, foi 
publicada a Lei Estadual nº 11.375, de 8 de agosto de 1996, que estrutura 
os órgãos de apoio técnico e administrativo do Ministério Público de 
Pernambuco.  

 

Portanto, o Parquet pernambucano detém as mesmas atribuições e deveres 

impostos pela Carta de Princípios brasileira, sendo dividido em Procuradorias de 

Justiça divididas em cíveis e criminais e Promotorias de Justiça da Capital e do 

interior sendo estas agrupadas em Circunscrições, conforme temos no quadro 

abaixo, no qual encontramos a divisão do Estado de Pernambuco em Municípios e a 

divisão administrativa do Ministério Público:  

 

Figura 3. Organograma do Ministério Público do Estado de Pernambuco. 

 
Fonte : http://www.mp.pe.gov.br/index.pl/institucional.  
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Demonstraremos, através da figura a seguir, como o Pernambuco está 

organizado em municípios. 

 

Figura 4. Mapa do Estado de Pernambuco – divisão por Municípios: 

 
Fonte: http://www.guiaturpe.com.br/recife/v2/imgcont/mapa.jpg 

 

Após a observação do mapa acima, vejamos, na figura abaixo, que 

distribuição geográfica do Ministério Público de Pernambuco não é idêntica a 

distribuição do Estado, haja vista que, apesar do campo de suas atribuições se 

estenderem a todo território pernambucano, alguns municípios não são 

contemplados com unidades do Parquet. 

 

Com efeito, os municípios que não possuem Promotoria estão inseridos no 

âmbito de atribuição de outra cidade. 

 

O órgão ministerial do Estado de Pernambuco composto de promotoria é 

agrupado por circunscrições, em número de quatorze, conforme podemos observar 

da figura abaixo. 
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Figura 5. Divisão geográfica do Ministério Público de Pernambuco. 

 

 

 

01ª Salgueiro  (13 cidades) 02ª Petrolina  (4 cidades)   03ª Afogados da 

Ingazeira  (7 cidades) 

 

04ª Arcoverde  (12 cidades) 

 

05ª Garanhuns  (19 cidades) 

 

06ª Caruaru  (18 cidades) 

 

07ª Palmares  (8 cidades) 

 

08ª Cabo de Sto 

Agostinho  (12cidades) 

 

09ª Olinda  (7 cidades) 

 

10ª Nazaré da 

Mata (12cidades) 

 

11ª Limoeiro  (14 cidades) 

 

12ª Vitória de Sto Antão  (8 

cidades) 

 

13ª Jaboatão dos 

Guararapes  (3 cidades) 

 

14ª Serra Talhada  (11 cidades) 

 

Recife-Capital –P romotorias 

e Procuradorias de Justiça 

cíveis e criminais  

Fonte : http://www.mp.pe.gov.br/index.pl/institucional 

 

Por fim, baseados no Painel de Controle Social do Ministério Público 

pernambucano têm 353 membros ativos, 182 cargos vagos e 384 servidores ativos e 

262 cargos vagos e que está dentro do limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
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Figura 6 – Estrutura de pessoal do Ministério Público de Pernambuco 

  

Fonte: www.mp.pe.gov.br/painel/modules/wfsection/article.php?articleid=14 

 

 

 

Figura 7 - Pessoal cedido por outras instituições. 

 

Fonte: www.mp.pe.gov.br/painel/modules/wfsection/article.php?articleid=14 
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Figura 8 - Distribuição de Pessoal por Faixa Etária  

   

 

 

Fonte: www.mp.pe.gov.br/painel/modules/wfsection/article.php?articleid=14 

 

Cabe-nos informar que o Ministério Público de Pernambuco tem por limite 

máximo de 2% (dois por cento) da Receita Corrente Líquida do Estado para cobrir 

suas despesas com pessoal e encargos sociais,Vejamos as figuras sobre o gasto do 

Ministério Público de Pernambuco e o limite legal: 
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Figura 9 - Acompanhamento do Ministério Público de Pernambuco e o Limite 

da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

 

Fonte: www.mp.pe.gov.br/painel/modules/wfsection/article.php?articleid=11 

 

Figura 10 - Projeção do Limite da Lei de Responsabilidade Fiscal e o gasto do 

Ministério Público de Pernambuco para o quadriênio 2009-2012. 

 

 
Fonte : www.mp.pe.gov.br/painel/modules/wfsection/article.php?articleid=11 

 

Por fim, impende informar que o Ministério Público de Pernambuco, como 

órgão de execução e formado por Procuradores de Justiça, topo da carreira, que 

atuam como fiscais da lei junto ao Tribunal de Justiça de Pernambuco são de 

segunda instância e Promotores de Justiça que atuam na primeira instância perante 

as Vara judiciais, sendo de primeira, segunda e terceira entrância em ordem 

crescente, pois, as cidades de primeira entrância são as de pequena população, ou 
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seja, até trinta mil habitantes, as de segunda médios e grandes municípios, acima de 

trinta mil habitantes e, finalmente, a de terceira entrância que é a Capital do Estado. 
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5. INQUÉRITO CIVIL 

 

Até o momento delineamos o que vem a ser o Ministério Público e 

informamos que tal instituição possui instrumentos para fiscalizar a administração 

pública, através do Inquérito Civil. 

 

Mas, o que vem a ser o procedimento investigativo, via Inquérito Civil?  

 

Antes de adentrarmos no tema em comento devemos relembrar que o 

Ministério Público, por seu perfil histórico, para defender a sociedade por ele 

tutelada foi o acusador dos infratores da lei o que faz com que, até hoje, se tenha a 

idéia de ser este órgão o instrumento estatal de acusação. 

 

Em verdade esta noção ainda é muito presente porque quando se delineia o 

campo de atuação dos membros do Parquet inegavelmente vem à tona a figura do 

Promotor de Justiça que atua no Tribunal do Júri acusando, contudo, esta noção é 

equivocada ante a gama imensa de atribuições ministeriais. 

 

Todavia, o campo de atuação da instituição é mais amplo haja vista que 

detém uma vasta atuação no campo civil, notadamente, quando atua como fiscal da 

lei.  

 

As assertivas acima encontram plena ressonância na obra de Mazzili (2007, 

p.52) quando este comenta o campo de atuação do Ministério Público, observemos: 

 

Hoje o ofício do Ministério Público é assaz diversificado. 
 
Na esfera criminal, é titular privativo da ação penal pública, podendo 
requisitar inquérito policial e diligências investigatórias. Cabendo-lhe ainda o 
controle externo da atividade policial na forma da lei complementar. 
 
Por paradoxal que possa parecer, seu mister acusatório é o primeiro fator 
de proteção das liberdades individuais, por assegurar o contraditório e a 
possibilidade de um juiz imparcial, desvinculado do ônus de acusar. 
 
No campo criminal, ao contrario que muitos leigos pensam, não é o 
Promotor de Justiça obrigado a acusar: tem plena liberdade de atuação. 
Não só pode como deve pedir a absolvição ou recorrer em favor do 
acusado, caso se convença de sua inocência; pode ainda impetrar habeas-
corpus em favor do réu.    
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Na esfera cível, o papel do Ministério Público é igualmente relevante, e suas 
atribuições vêm crescendo: a) pode ser órgão agente, quando propõe ações 
civis públicas (declaração de inconstitucionalidade, ação de nulidade de ato 
jurídico e m fraude à lei, ação de defesa de direitos difusos e coletivos, 
como na área ambiental ou de consumidores, ação de defesa do patrimônio 
público e social); b) pode ser órgão interveniente, seja porque, diante da 
qualidade de uma parte, deva zelar pela indisponibilidade de seus 
interesses ou suprir alguma forma de inferioridade ( p. ex. incapaz, índio, 
fundações, vítima de acidente de trabalho, herança jacente, pessoa 
portadora de deficiência), seja ainda, porque,pela natureza da lide, existe 
um interesse público a zelar (p. ex., questões relacionadas a interesses 
difusos,coletivos ou individuais homogêneos de expressão social ou larga 
abrangência, questões de família, de estado, de testamento, de mandato de 
segurança ou ação popular, de litígios coletivos pela posse da terra rural). 
 
Pode ainda o Ministério Público exercer a administração pública de 
interesses privados (nas habilitações matrimoniais, na fiscalização de 
fundações, na aprovação de acordos extrajudiciais, na tomada de 
compromissos de ajustamento). 
 
Cabe ainda a seus membros o relevante encargo de defender o regime 
democrático , bem como o de atender o público, um dos canais mais 
adequados  para o zelo pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição. 
Nessa atividade, orientam os necessitados; fazem conciliações; homologam 
transações extrajudiciais; atendem questões de família, de menores de 
idosos, de acidentados do trabalho, de pessoas portadoras de deficiência e 
dos demais necessitados em geral, contribuindo para assegurar-lhes o 
acesso à Justiça. 
 
A Constituição ainda prevê a intervenção de órgão do Ministério Público 
junto aos tribunais e conselhos de contas. 

 

Ao exercer a sua missão, qual seja, ser fiscal da lei, defensor da democracia 

e do patrimônio público, o órgão ministerial necessita de instrumentos legais, e estes 

foram conferidos pela Constituição Federal e por leis infraconstitucionais, dentre as 

quais destacamos, por alvo do vertente estudo, a Lei Federal número 7.347/1985, 

popularmente conhecida pela de nominação de Lei da Ação Civil Pública e o Código 

de Defesa do Consumidor, qual seja, a Lei Federal nº 8.078/1990, que confere 

legitimidade ao Parquet para fiscalizar a administração pública ou empresas 

privadas e acionar o Poder Judiciário para corrigir ou sanar alguma distorção 

envolvendo os direitos metaindividuais ou  transindividuais quer sejam difusos ou 

coletivos.  

 

A Lei da Ação Civil Pública em sua ementa legitima o órgão ministerial à 

defesa do que hoje são tidos como direitos da quarta geração, ao denotar que esta 

Lei: 
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Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao 
meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras providências. 
(BRASIL, 1985) 

 

Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor (BRASIL, 1990) assim 

define os direitos acima elencados, ao comandar que:  

 

[...] 
I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste 
Código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares 
pessoas indeterminadas e ligadas por circunstancias de fato; 
I I  – para interesses coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, 
os transindividuais de natureza indivisível de que seja titular grupo, 
categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por 
uma relação jurídica base;  
III – interesses ou direitos individuais homogêneos assim entendidos os 
decorrentes de origem comum. 

 

Explicando estes novos direitos à luz do artigo legal acima indicados, Grinover 

(1984, p. 82) os disseca ao afirmar que: “são titulares dos interesses difusos 

pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato (inc. I, segunda parte).  

 

Em outra obra a mesma doutrinadora, Grinover (1996, p448), afirma que:  

 

[...] já por interesses coletivos entendem-se os interesses comuns a uma 
coletividade de pessoas e apenas a elas, mas ainda repousando sobre o 
vinculo jurídico definido que as congrega.  

 

A união de pessoas por fatores conjunturais contemplariam os chamados 

interesses difusos, a exemplo de direitos relativos ao meio ambiente, visto não haver 

entre estas vínculos contratuais.  

 

Destarte, mais uma vez nos valemos dos ensinamentos da processualista 

Grinover (1996, p.83) que, a respeito do tema, afirma:  

 

Salta à vista o aspecto político da tutela dos interesses difusos, na medida 
em que é evidente que os procedimentos normais de mediação do 
Consumidor, para defender, na esfera cível, os direitos relativos ao meio-
ambiente, patrimônio público, consumidor e etc. 
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Em busca de um exemplo claro para a definição do que vem a ser interesses 

difusos vejamos a definição e o exemplo colocado por Capeletti (1984, p.174) que 

leciona:  

 

O interesse difuso, na medida em que a lei substantiva o transforma em 
direito, não é privado, nem público. Nem completamente privado, nem 
completamente público,..., exemplificando: O ar que respiramos não é meu, 
nem seu, é de todos e de ninguém, ao mesmo tempo. Não é de um 
indivíduo, nem do Estado. É algo distinto, “sui generis”, coletivo. 

 

Mazzilli (2000, p.47-48), jurista paulista, define os interesses individuais 

homogêneos como sendo:  

 

Os interesses individuais homogêneos, para o CDC, são aqueles de grupo, 
categoria ou classe de pessoas determinadas ou determináveis, que 
compartilhem prejuízos divisíveis, de origem comum, ou seja, oriundos das 
mesmas circunstâncias de fato. Mas, em sentido lato, os interesses 
individuais homogêneos não deixam de ser também interesses coletivos. 
 
Tanto os interesses individuais homogêneos como os difusos originam-se 
de circunstâncias de fatos comuns; entretanto, são indetermináveis os 
titulares de interesses difusos, e o objeto de seu interesse é indivisível; já 
nos interesses individuais homogêneos, os titulares são determinados ou 
determináveis, e o dano ou a responsabilidade se caracterizam por sua 
extensão divisível ou individualmente variável. 

 

 

Resumindo todos os conceitos e os exemplificando para melhor compreensão 

Vigliar (1999, p.97), magistralmente resume:  

 

Direito Difuso – exige uma demanda coletiva – indivisível - união fáticas - 
Ex. devastação amazônica.  
 
Direito Coletivo – exige uma demanda coletiva – indivisível – unidos por 
relação jurídica idêntica – Ex. aumento ilegais de consórcio. 
 
Direito Individual homogêneo – admite a demanda coletiva – divisível – 
união fática – Ex.: ação pertinente face a um lote de veículos produzidos 
com defeito. 

 

Portanto, o Ministério Público é instrumentalizado, por força da Constituição 

Federal, da Lei da Ação Civil Pública e do Código de Defesa do Consumidor, a 

fiscalizar e controlar os atos jurídicos das pessoas jurídicas de direito público ou de 

direito privado e assim a defender a sociedade que o criou e o mantém. 
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 Dentre as ferramentas de que dispõe o Órgão Ministerial está o Inquérito Civil 

Público, alvo de nosso estudo, cujo rito procedimental não está disciplinado, no que 

tange à investigação da aplicação das verbas pecuniárias oriundas de tributos cujo 

fato gerador esteja ligado ao meio-ambiente, bem como inexistem rotinas 

administrativas a serem observadas.  

 

5.1 CONCEITO 

 

O Inquérito Civil é uma ferramenta jurídica consagrada pela Carta Magna e 

instrumentalizado pela Lei da Ação Civil Pública, notadamente no parágrafo primeiro 

do oitavo artigo e nono, destina-se a colher provas para que o Ministério Público 

possa instruir uma ação judicial, notadamente a ação civil pública, sempre na defesa 

dos direitos metaindividuais, difusos e coletivos dos jurisdicionados, vejamos o 

comando legal (BRASIL, 1985): 

 

Art. 8º Para instruir a inicial, o interessado poderá requerer às autoridades 
competentes as certidões e informações que julgar necessárias, a serem 
fornecidas no prazo de 15 (quinze) dias. 
 
        § 1º O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, 
inquérito civil, ou requisitar, de qualquer organismo público ou particular, 
certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual 
não poderá ser inferior a 10 (dez) dias úteis. 
 
        § 2º Somente nos casos em que a lei impuser sigilo, poderá ser 
negada certidão ou informação, hipótese em que a ação poderá ser 
proposta desacompanhada daqueles documentos, cabendo ao juiz 
requisitá-los. 
 
        Art. 9º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as 
diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura 
da ação civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das 
peças informativas, fazendo-o fundamentadamente. 
 
        § 1º Os autos do inquérito civil ou das peças de informação arquivadas 
serão remetidos, sob pena de se incorrer em falta grave, no prazo de 3 
(três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público. 
 
        § 2º Até que, em sessão do Conselho Superior do Ministério Público, 
seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento, poderão as 
associações legitimadas apresentar razões escritas ou documentos, que 
serão juntados aos autos do inquérito ou anexados às peças de informação. 
 
        § 3º A promoção de arquivamento será submetida a exame e 
deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, conforme dispuser 
o seu Regimento. 
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        § 4º Deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de 
arquivamento, designará, desde logo, outro órgão do Ministério Público para 
o ajuizamento da ação. 

 

Mazzilli (2000,p.53), membro do Parquet de São Paulo, conceitua o Inquérito 

Civil Público como sendo: 

 

Uma investigação administrativa prévia, presidida pelo Ministério Público, 
que se destina basicamente a colher elementos de convicção para que o 
próprio órgão ministerial possa identificar se ocorre circunstância que enseje 
eventual propositura de cão Civil Pública. De forma subsidiária, o inquérito 
civil  também se presta para colher elementos que permitam a tomada de 
compromissos de ajustamento ou a realização de audiências públicas e 
emissão de recomendações pelo Ministério Público; contudo, mesmo nestes 
casos,não se afasta a possibilidade de servir de base para a propositura da 
correspondente ação civil pública.  

 

A conceituação acima ganha o reforço nas lições de Puoli (2007, p.164) 

quando este analisa a responsabilidade civil do Promotor de Justiça, ao lecionar 

que: 

 

Com já mencionado, todo poder estatal todo procedimento estatal deve ser 
exercido por intermédio de procedimentos que documentem o “iter” de 
formação da conduta estatal e permita seu controle pelas esferas 
competentes. Não discrepa, desta regra geral, a atuação do Ministério 
Público. Assim, é fundamental a etapa extrajudicial de atuação do órgão, 
quando o agente ministerial irá conhecer os fatos que lhe foram submetidos, 
realizar as investigações e convencer-se sobre se há, ou não, espaço 
legitimante para exercício de suas funções. Isto se dará, na generalidade 
dos casos relativos aos interesses metaindividuais, no bojo de um inquérito 
civil, o veículo para materialização e respectiva documentação dos atos 
extrajudiciais do Ministério Público nesta seara, dos resultados da atividade 
instrutória que vier a ser realizada e registro da convicção da autoridade a 
respeito do fato objeto do procedimento.  

 

Pois bem, é cristalino na lei, na doutrina e na jurisprudência pátria que o 

inquérito civil é uma ferramenta legal que só o órgão ministerial dispõe para resolver 

em seu próprio bojo a demanda ou preparar uma ação civil pública, todavia, se a 

questão não for passível de ser resolvida administrativamente ou se o órgão estiver 

com os elementos probatórios necessários para demandar em Juízo, pode o 

membro do Parquet dispensá-lo e ingressar diretamente com a competente ação.   

 

Puoli (2007, p. 164), comentando o assunto, ensina que:  

 

Em que pese seja efetivamente relevante o papel do inquérito civil, cabe 
desde logo notar,ele não é indispensável, eis que  nos casos em que houver 
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necessidade de urgente atuação e/ou  no qual desde logo, for possível 
formar a convicção do Ministério Público acerca da necessidade de pronta 
ida ao judiciário,poderá ser dispensada essa etapa extrajudicial [ ... ].  

 

A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, cuja relatoria do processo 

coube a Ministra Eliana Calmon, julgando matéria relativa ao inquérito civil em sede 

do recurso especial número 448.02311, assim entendeu: 

 

Superior Tribunal de Justiça 
RECURSO ESPECIAL Nº 448.023 - SP (2002/0077899-5) 
RELATORA : MINISTRA ELIANA CALMON 
RECORRENTE : FERNANDO BARBOSA E OUTROS 
ADVOGADO : MARGARETH DE CASTRO FERRO GROSSI E OUTROS 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
EMENTA 
PROCESSO CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INQUÉRITO 
ADMINISTRATIVO - OMISSÕES E CONTRADIÇÕES ARGÜIDAS EM 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: MULTA (ART. 18) 
 
1. O inquérito civil é procedimento administrativo facultativo, inquisitorial e 
auto-executório, o que desobriga o Ministério Público de instaurá-lo se 
dispõe dos elementos necessários à propositura da ação. 
2. Como medida antecipativa com objetivo de angariar elementos que dêem 
sustentação à ação civil pública, pode o Ministério Público dispor de todos 
os elementos arrecadados no inquérito civil, ou de parte deles, quando 
assim entender pertinente. 
3. Omissão do Tribunal em dois dos quatro pontos argüidos em embargos 
de declaração, o que torna uma ilegalidade as multas impostas com base 
no art. 18 e §§, do CPC. 
4. Recurso especial parcialmente provido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas,acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal 
de Justiça, por unanimidade,conhecer do recurso e lhe dar parcial 
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. 
Os Srs. Ministros Franciulli Netto, João Otávio de Noronha e Francisco 
Peçanha Martins votaram com a Sra. Ministra Eliana Calmon. 
Brasília-DF, 20 de maio de 2003(Data do Julgamento) 
MINISTRA ELIANA CALMON 

 

A decisão12 ora apresentada teve o seguinte relatório por parte da Senhora 

Ministra relatora: 

 

                                                 
11 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Revista Eletrônica de Jurisprudência. Recurso Especial Nº 
448.023 - SP (2002/0077899-5): EMENTA. Disponível em: 
<htps://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sLink=ATC&sSeq=738837&sReg=2002
00778995&sData=20030609&sTipo=51&formato=PDF>. Acesso em 25 jan.2009. 
12 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Revista Eletrônica de Jurisprudência. Recurso Especial Nº 
448.023 - SP (2002/0077899-5): RELATÓRIO . Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sLink=ATC&sSeq=733802&sReg=2002
00778995&sData=20030609&sTipo=51&formato=PDF>. Acesso em 25 jan.2009. 
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Superior Tribunal de Justiça 
RECURSO ESPECIAL Nº 448.023 - SP (2002/0077899-5) 
RELATORA : MINISTRA ELIANA CALMON 
RECORRENTE : FERNANDO BARBOSA E OUTROS 
ADVOGADO : MARGARETH DE CASTRO FERRO GROSSI E OUTROS 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
RELATÓRIO 
EXMA. SRA. MINISTRA ELIANA CALMON(Relatora): - Trata-se de 
recurso especial, interposto com fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo 
constitucional, contra acórdão que manteve a extinção de ação civil pública 
por inépcia da petição inicial, afastando o pleito de condenação do 
MINISTÉRIO PÚBLICO em multa por litigância de má-fé e ao pagamento de 
honorários. 
Afirmam os recorrentes que houve negativa de vigência ao art. 17, § 3º da 
Lei 8.429/92 e ao art. 47 do CPC. E isto porque a Lei 8.429/92 (vigente sem 
a redação dada pela Lei 9.366/96), previa a existência de litisconsórcio 
necessário entre a pessoa jurídica interessada e o MINISTÉRIO PÚBLICO. 
Para configurar o dissídio, traz julgado que trata da nulidade de processo ab 
initio por ausência de citação de litisconsórcio necessário. 
Indicam, ainda, contrariedade ao art. 284 do CPC, pois entendem que cabia 
ao juízo determinar que o autor emendasse ou completasse a inicial, o que 
poderia ter sido providenciado pelo Município de Barbosa, caso tivesse sido 
regularmente citado e intimado nos termos do art. 17, § 3º da Lei 8.429/92. 
Sustentam ter ocorrido litigância de má-fé, conforme previsto no art. 17 do 
CPC, uma vez que das 379 folhas do inquérito civil foram suprimidos 
diversos documentos, tendo sido juntadas pelo autor apenas 188 folhas. 
Alegam que o acórdão infringiu o art. 26 do CPC, pois ocorreu desistência 
do pleito e, conseqüentemente, caberia a condenação em honorários 
advocatícios e, mesmo não considerada a desistência, seria devida a verba 
a teor do art. 20 do mesmo diploma legal. 
Insurgem-se, também, contra a parte do julgado segundo o qual, se 
condenado o MINISTÉRIO PÚBLICO em honorários, a verba seria 
suportada pela Fazenda do Estado, o que contraria o disposto no art. 81 do 
CPC. Afirmam que o julgado, apesar de assim considerar, não condenou a 
Fazenda Estadual ao pagamento da verba, divergindo do entendimento 
contido em julgados que menciona (inclusive do STF). 
Finalmente, apontam infringência ao art. 17, VI, do CPC, por ter sido 
condenado o recorrente, FERNANDO BARBOSA, ao pagamento de multa 
por litigância de má-fé, quando apenas manejou o recurso próprio 
(embargos de declaração) no momento adequado, sem que fossem 
infundadas as razões eleitas. Por tais razões, também deve ser afastada a 
indenização de que trata o art. 18 do CPC. 
Após as contra-razões, subiram os autos por força de agravo de 
instrumento. 
Ouvido, opinou o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL pelo conhecimento 
parcial do recurso e, nesta parte, pelo seu improvimento, destacando que o 
MP não está obrigado a instruir a inicial da ação civil pública com o inteiro 
teor do inquérito civil, dele apenas colhendo os documentos necessários à 
comprovação da causa de pedir e do seu pedido. 
Relatei. 
 
Superior Tribunal de Justiça 
RECURSO ESPECIAL Nº 448.023 - SP (2002/0077899-5) 
RELATORA : MINISTRA ELIANA CALMON 
RECORRENTE : FERNANDO BARBOSA E OUTROS 
ADVOGADO : MARGARETH DE CASTRO FERRO GROSSI E OUTROS 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
VOTO 
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EXMA. SRA. MINISTRA ELIANA CALMON(Relatora): - O voto condutor do 
julgado assim decidiu: 
a) pedido de desistência - os apelantes partem da falsa premissa ao 
qualificar a réplica como pedido de desistência; o que houve foi pura e 
simples admissão da procedência de exceção dilatória comum a todos os 
réus que apontavam defeito irremediável na petição inicial; 
b) litisconsórcio necessário - uma vez verificada a ausência de fulminante 
pressuposto processual, não teria sentido admitir o litisconsórcio da 
Municipalidade, pois não seria possível examinar o mérito; 
c) supressão de peças - é algo grave, mas não se confunde com dolo 
processual, inexistindo litigância de má-fé; 
d) verba honorária - descabe a condenação que, aliás, seria suportada pela 
Fazenda do Estado. Interpostos embargos de declaração, foram 
considerados os mesmos protelatórios e condenado o embargante 
FERNANDO BARBOSA ao pagamento de indenização correspondente a 
1% do valor da ação, nos termos do art. 18 do CPC. Inconformado, interpôs 
o recorrente novos embargos, que foram rejeitados agora com a imposição 
de multa pela litigância ímproba, à razão de 20% do valor corrigido da 
causa. 
Observados os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, concluo que 
não houve juízo de valor em torno dos arts. 17, § 3º da Lei 8.429/92 e art. 
47 do CPC (litisconsórcio necessário, antes da alteração ocorrida com o 
advento da Lei 9.366/96); art. 284 (possibilidade de emenda à inicial); arts. 
20 e 81 do CPC (o MP tem os mesmos poderes e ônus que as partes). 
Aplico, neste aspecto, o teor da Súmula 282/STF, por ausência de 
prequestionamento. Quanto à violação ao art. 26 do CPC, se a parte afirma 
que houve desistência e o Tribunal afirma exatamente o contrário, incide o 
teor da Súmula 7/STJ, considerando que não houve abstração de tese 
jurídica a respeito. 
Resta para apreciação as seguintes teses: 
1) a supressão de peças do inquérito civil pelo autor, quando da sua juntada 
à inicial, constitui litigância de má-fé? 
2) o recorrente FERNANDO BARBOSA, ao interpor embargos de 
declaração, agiu com má-fé, justificando o pagamento da indenização de 
que trata o art. 18 do CPC? 
Relativamente à primeira das teses, entendo que o inquérito civil, promovido 
para apurar indícios que passam dar sustentação a uma ação civil pública, 
funciona como espécie de produção antecipada de prova, a fim de que não 
ingresse o autor da ação civil em uma mera aventura provocada por 
denúncia infundada ou aparente suspeita, o que levaria a demandas 
temerárias. Assim, de caráter facultativo, tem ele por escopo viabilizar o 
ajuizamento da ação civil pública. A doutrina é unânime em reconhecer o 
inquérito civil como procedimento administrativo, pré-processual e 
facultativo. Neste sentido, José Rogério Cruz e Tucci em Código do 
Consumidor e Processo Civil - RT 671, pág. 32/39, set. 1991; Luiz Roberto 
Proença, em Inquérito Civil, ed. RT, pág. 33; Antônio Augusto Mello de 
Camargo Ferraz, em Inquérito Civil em Ação Civil Pública, RT 1995, pág. 
63; Hugo Nigro Mazzilli, em O Inquérito Civil, ed. São Paulo, Saraiva, 1999, 
pág. 46, e uma dezena de outros doutrinadores, como relacionado por Luis 
Roberto Proença na obra já mencionada.Identificada a natureza jurídica do 
inquérito civil, pode-se dizer que tem ele como características: 
a) exclusividade quanto à titularidade; 
b) facultatividade quanto à sua instauração; 
c) formalidade restrita; 
d) inquisitividade; 
e) publicidade mitigada; e 
f) auto-executoriedade, (Luis Roberto Proença - obra citada). 
A característica de inquisitividade faz do inquérito civil procedimento não 
punitivo e, por isso mesmo, não está ele jungido aos princípios 
constitucionais do processo. Afinal, nos inquéritos e nas sindicâncias, 
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mesmo na esfera penal, inexiste contraditório, como decidiu o STF no HC 
73.338/RJ, relatado pelo Min. Celso de Mello, (RTJ 161/264). O mesmo se 
estende ao inquérito civil como procedimento administrativo que é. 
A auto-executoriedade do inquérito civil público outorga ao Ministério 
Público o poder de realizar as diligências investigativas sem necessidade de 
recorrer ao Poder Judiciário. Dentro das características do inquérito civil 
público, a conclusão a que se chega é que o Ministério Público pode dispor 
dos elementos que entender necessários, quando da propositura da ação, 
descartando aqueles que não lhe parecerem relevantes, não se podendo 
falar em má-fé por não ter levado à ação todos os documentos constantes 
do inquérito civil. De referência à segunda indagação, temos que o 
recorrente Fernando Barbosa mostra-se inconformado pela imposição de 
indenização a ele imposta, como litigante de má-fé. Nos primeiros embargos 
interpostos (fls. 1.338/1.350), disse o recorrente que havia no julgado 
obscuridade, contradição e omissão, além de também haver o seu interesse 
no prequestionamento. O Tribunal, já nesses primeiros embargos, aplicou a 
multa de 10% sobre o valor da causa por entender que não havia omissão. 
Examinando os embargos, verifico que foram apontados quatro pontos a 
serem examinados nos embargos: 
1º) litigância de má-fé do Ministério Público, que ingressou com a ação e 
depois dela desistiu ; 
2º) contrariedade em razão do litisconsórcio necessário; 
3º) contradição por que o Ministério Público suprimiu peças do processo; e 
4º) contradição porque não foi o Ministério Público condenado em 
honorários. 
Revendo com atenção o voto condutor, concluo que dois dos itens 
questionados estão em demasia, porque deles se ocupou o acórdão. 
Entretanto, dois outros não foram examinados, justificando, portanto, o 
recurso que pretendeu suprir as contradições. Assim, foi indevida a multa 
imposta quando do julgamento dos primeiros embargos de declaração (fls. 
1.354/1.356). O mesmo litigante, em segundos embargos, insistiu quanto 
aos quatro itens já objetos dos embargos antecedentes e o Tribunal, mais 
uma vez não os conheceu, com aplicação de multa, agora na razão de 20% 
do valor da causa. Entendo que não pode o Tribunal aplicar a multa, porque 
efetivamente deixou de responder a dois dos quatro itens dos embargos, 
primeiros e segundos. Os pontos omissos poderiam ter sido avivados no 
especial, por violação ao art.535 CPC, o que não foi cogitado em nenhum 
passo. Assim, e em conclusão, dou parcial provimento ao recurso de 
FERNANDO BARBOSA e OUTROS, a fim de afastar as multas impostas, 
em razão de ter o Tribunal incorrido em duas omissões não supridas a 
tempo e modo. 
É o voto. 

 

A referida decisão13 como vemos abaixo, foi certificada da seguinte forma: 

 

Superior Tribunal de Justiça 
CERTIDÃO DE JULGAMENTO 
SEGUNDA TURMA 
Número Registro: 2002/0077899-5 RESP 448023 / SP 
Números Origem: 1229185 200101266093 37498 
PAUTA: 20/05/2003 JULGADO: 20/05/2003 
Relatora 
Exma. Sra. Ministra ELIANA CALMON 

                                                 
13 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Revista Eletrônica de Jurisprudência. Recurso Especial Nº 
448.023 - SP (2002/0077899-5): CERTIDÃO DE JULGAMEN TO. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sLink=ATC&sSeq=763616&sReg=2002
00778995&sData=20030609&sTipo=41&formato=PDF>, acesso em 25 jan.2009. 
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Presidenta da Sessão 
Exma. Sra. Ministra ELIANA CALMON 
Subprocurador-Geral da República 
Exmo. Sr. Dr. JOSÉ EDUARDO DE SANTANA 
Secretária 
Bela. BÁRDIA TUPY VIEIRA FONSECA 
AUTUAÇÃO 
RECORRENTE : FERNANDO BARBOSA E OUTROS 
ADVOGADO : MARGARETH DE CASTRO FERRO GROSSI E OUTROS 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ASSUNTO: Ação Civil Pública 
 
CERTIDÃO 
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em 
epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: "A 
Turma, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe deu parcial provimento, 
nos termos do voto da Sra. Ministra-Relatora." Os Srs. Ministros Franciulli 
Netto, João Otávio de Noronha e Francisco Peçanha Martins votaram com a 
Sra. Ministra Relatora. O referido é verdade. Dou fé. 
 
Brasília, 20 de maio de 2003 
BÁRDIA TUPY VIEIRA FONSECA 
Secretária 

 

Em outra decisão14 o Superior Tribunal de Justiça fixou: 

 

Superior Tribunal de Justiça 
RECURSO ESPECIAL Nº 476.660 - MG (2002/0151838-7) 
RELATORA : MINISTRA ELIANA CALMON 
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
RECORRENTE : ESTADO DE MINAS GERAIS 
PROCURADOR : SILVANA COELHO E OUTROS 
RECORRIDO : GERALDO DA COSTA PEREIRA E OUTROS 
ADVOGADO : EDISON HAECKEL MAGALHÃES E OUTRO 
EMENTA 
PROCESSO CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INQUÉRITO CIVIL: 
VALOR PROBATÓRIO - REEXAME DE PROVA: SÚMULA 7/STJ. 
 
1. O inquérito civil público é procedimento facultativo que visa colher 
elementos probatórios e informações para o ajuizamento de ação civil 
pública. 
2. As provas colhidas no inquérito têm valor probatório relativo, porque 
colhidas sem a observância do contraditório, mas só devem ser afastadas 
quando há contraprova de hierarquia superior, ou seja, produzida sob a 
vigilância do contraditório. 
3. A prova colhida inquisitorialmente não se afasta por mera negativa, 
cabendo ao juiz, no seu livre convencimento, sopesá-las. 
4. Avanço na questão probatória que esbarra na Súmula 7/STJ. 
5. Recursos especiais improvidos. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior 

                                                 
14 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Revista Eletrônica de Jurisprudência. Recurso Especial Nº 
476.660 - MG (2002/0151838-7): EMENTA. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sLink=ATC&sSeq=740282&sReg=2002
01518387&sData=20030804&sTipo=5&formato=PDF>. Acesso em 25 de janeiro de 2009. 
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Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento aos recursos, nos 
termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Franciulli Netto, 
João Otávio de Noronha e Francisco Peçanha Martins votaram com a 
Sra.Ministra Eliana Calmon.  
 
Brasília-DF, 20 de maio de 2003(Data do Julgamento) 
MINISTRA ELIANA CALMON 
Relatora 

 

Vejamos o relatório e voto da Senhora Ministra15 e em seguida a certidão do 

julgamento16: 

 

Superior Tribunal de Justiça 
RECURSO ESPECIAL Nº 476.660 - MG (2002/0151838-7) 
RELATORA : MINISTRA ELIANA CALMON 
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
RECORRENTE : ESTADO DE MINAS GERAIS 
PROCURADOR : SILVANA COELHO E OUTROS 
RECORRIDO : GERALDO DA COSTA PEREIRA E OUTROS 
ADVOGADO : EDISON HAECKEL MAGALHÃES E OUTRO 
RELATÓRIO 
 
EXMA. SRA. MINISTRA ELIANA CALMON (Relatora): - Trata-se de 
recursos especiais, interpostos com fulcro na alínea "a" do permissivo 
constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais que, julgando ação civil pública contra ex-parlamentar, pelo uso 
indevido de dinheiro público para subvenção social (desvio de finalidade 
pública), concluiu pela improcedência do pleito. Afirma o recorrente, 
ESTADO DE MINAS GERAIS, que o julgado contrariou os arts. 128, 300, 
302, 333, II, 334, IV e 460, todos do CPC. Sustenta que a sentença é ultra 
petita porque decidiu além dos limites propostos pela inicial e pela 
contestação, tendo em vista que os recorridos limitaram-se a negar 
genericamente os fatos, deixando de produzir prova capaz de desconstituir 
as provas colhidas no inquérito civil. Ademais, não poderia ter sido julgada 
improcedente a ação, já que se presumem verdadeiros os fatos não 
impugnados. Alega que no Tribunal, pela segunda vez, a questão careceu 
da devida apreciação, pois o julgado concluiu que os fatos alegados na 
peça de ingresso não restaram comprovados, posto que o Ministério Público 
e o Estado-recorrente deveriam ter produzido novamente as provas em 
juízo. Neste aspecto, entende o recorrente que, tendo sido produzida a 
prova em inquérito civil, não havia necessidade de renovação em juízo, até 
porque nenhum dos elementos probatórios foram impugnados e nenhuma 
contraprova foi produzida, a fim de desconstituir as juntadas à 
inicial.Finalmente, aduz que o inquérito civil seguiu os trâmites legais, sem 
impugnação dos interessados, sendo idôneas as provas produzidas e 
hábeis para instruir o presente feito. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS, por sua vez, indica como violados os arts. 1º, 9º, 10 e 

                                                 
15 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Revista Eletrônica de Jurisprudência. Recurso Especial Nº 
476.660 - MG (2002/0151838-7): RELATÓRIO . Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sLink=ATC&sSeq=732784&sReg=2002
01518387&sData=20030804&sTipo=51&formato=PDF>. Acesso em 25 jan.2009. 
16 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Revista Eletrônica de Jurisprudência. Recurso Especial Nº 
476.660 - MG (2002/0151838-7): CERTIDÃO DE JULGAMEN TO. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sLink=ATC&sSeq=763674&sReg=2002
01518387&sData=20030804&sTipo=41&formato=PDF>, acesso em 25 jan.2009. 
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11 da Lei 8.429/92 e 300, 302, 333, II e 334, IV do CPC, sustentando, em 
síntese: 
a) o apelado GERALDO DA COSTA PEREIRA, valendo-se de sua condição 
de Deputado e sabedor de que pode escolher entidades de assistência 
social para receberem verbas de subvenção - por indicação pessoal de 
parlamentares -, resolveu montar a sua própria entidade - a AASD -, dirigida 
por funcionários de seu gabinete, irmãos, esposa, parentes outros e 
afilhados políticos e passou a receber grandes somas de recursos 
financeiros, por ele próprio canalizados. Na verdade, a AASD funcionava 
como uma espécie de gabinete avançado do Deputado e, quando não 
desviada a verba para outros fins, era utilizado em doações de cestas 
básicas, remédios, cimento, bolas, troféus etc., realizadas em nome do 
próprio parlamentar, como se estivesse ele, com recursos próprios e 
pessoais, distribuindo as dádivas; 
b) as irregularidades vão desde a inscrição da entidade junto à Assembléia, 
passando pela malversação dos recursos, até as respectivas prestações de 
contas, que eram "montadas" com documentos fiscais inidôneos, tudo 
comprovado exaustivamente pelos elementos não infirmados durante o 
contraditório, demonstrando o enriquecimento ilícito, o dano ao patrimônio 
público e o descumprimento de diversos princípios constitucionais; 
c) o inquérito civil, por ser procedimento e não processo administrativo (pois 
não há acusações e não se aplicam sanções), prescinde de contraditório;  
d) no mesmo sentido da tese defendida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS, 
sustenta que as provas produzidas no inquérito civil são idôneas para 
instruir a ação civil pública, inclusive a prova pericial; que os apelados não 
contestaram especificamente os fundamentos da ação e nem apresentaram 
contraprova, o que justificaria a procedência do pedido; e 
e) ao criar entidade de fachada para, com dinheiro público, cultuar sua 
personalidade junto aos eleitores, o parlamentar praticou ato de 
improbidade. 
Após discorrer sobre a prova dos autos, pede seja cassado o acórdão 
recorrido. Com as contra-razões, subiram os autos por força de agravo de 
instrumento. Ouvido, opinou o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL pelo 
provimento do recurso do ESTADO DE MINAS GERAIS e pelo parcial 
provimento do especial do MPE. Relatei. 
 
RECURSO ESPECIAL Nº 476.660 - MG (2002/0151838-7) 
RELATORA : MINISTRA ELIANA CALMON 
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
RECORRENTE : ESTADO DE MINAS GERAIS 
PROCURADOR : SILVANA COELHO E OUTROS 
RECORRIDO : GERALDO DA COSTA PEREIRA E OUTROS 
ADVOGADO : EDISON HAECKEL MAGALHÃES E OUTRO 
VOTO 
 
EXMA. SRA. MINISTRA ELIANA CALMON (Relatora): - Em relação aos 
arts. 9º, 10 e 11 da Lei 8.429/92, não tendo sido eles ventilados no acórdão, 
aplico a Súmula 282 para não conhecer do recurso. De referência às 
demais violações, ambos os recursos, do ESTADO DE MINAS GERAIS e 
do MINISTÉRIO PÚBLICO, referem-se às mesmas questões, as quais 
giram em torno da prova. Ao julgar improcedente a ação civil por ato de 
improbidade, o Tribunal desconsiderou todas as provas produzidas no 
inquérito civil público, sejam as declarações, os depoimentos e a prova de 
perícia contábil. A primeira indagação diz respeito à natureza jurídica do 
inquérito civil público. Segundo a doutrina, trata-se de um procedimento cujo 
objetivo é colher elementos de informações que dêem suporte ao Ministério 
Público para a propositura de uma ação civil pública ou coletiva. Nele não 
se decidem controvérsias, não há acusação alguma e, por isso mesmo, não 
há contraditório nem defesa. Daí ser um mero procedimento e não um 
processo. O inquérito tem como característica a facultatividade, porque não 
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se constitui um pressuposto processual para que o Ministério Público inicie 
a ação civil pública, do mesmo modo como ocorre no inquérito policial, em 
que pode o Ministério Público dispensá-lo para oferecer a denúncia. A 
utilização do inquérito civil é aconselhável como forma de controle do 
Ministério Público, evitando, com a investigação prévia, que se dê à 
demanda civil um cunho individual do representante ministerial que nela 
atua. Verifica-se, pela natureza jurídica do procedimento em apreciação, 
que inexiste nulidade nessa específica colheita de provas, que servem, em 
juízo, como prova indiciária, elemento de convicção por ser uma 
investigação pública e oficial. Assim, o que se apura no inquérito civil 
público tem validade e eficácia para o Judiciário, concorrendo para reforçar 
o entendimento do julgador, quando em confronto com as provas 
produzidas pela parte contrária. Observa-se, portanto, que não podem os 
indícios probatórios concorrer com as provas colididas sob as garantias do 
contraditório, porque são eles de natureza inquisitorial. Entretanto, para 
serem afastadas as provas unilateralmente produzidas pelo parquet, em 
inquérito civil público, é preciso que sejam contrastadas com contraprova 
que, se colhida sob as garantias do contraditório, passam a ocupar posição 
de hierarquia superior. Advertem os doutrinadores que deve o julgador 
acercar-se de cuidados para evitar exageros: receber sem ressalvas ou 
recusar a prova colhida no inquérito. Hugo Nigro Mazzilli, em "O Inquérito 
Civil", Ed. Saraiva, 2ª ed., pág. 62 e 63,invoca registro de Eduardo Espínola 
Filho para dizer: 
 
..., nada obsta antes tudo aconselha a que se valha o magistrado da 
prova existente no inquérito, com o convencimento de ser ela a verdadeira, 
não havendo anulado fatos ou circunstâncias mais fidedignas, conseguidos 
na instrução criminal. 
 
A prova produzida no inquérito não precisa ser repetida em juízo, senão 
quando impugnada pela outra parte e entender o julgador que tem 
pertinência a impugnação. 
Na hipótese em exame, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS propôs a ação em junho de 1996, narrando todos os fatos 
apurados em inquérito civil público, no curso do qual procedeu a perícia 
contábil as subvenções recebidas pela Associação de Assistência Social de 
Divinópolis - AASD, recebidas de diversos órgãos públicos,tais como 
Assembléia Legislativa, Associação Feminina de Assistência Social - 
ASFAS e Secretaria de Estado de Assuntos Municipais - SEAM. A perícia 
realizou-se nos documentos contábeis da associação investigada, 
acompanhando a inicial os autos do procedimento de inquérito apuratório. 
Muitos dos fatos narrados, aliás, a maioria deles, estão embasadas em 
documentos, tais como o exercício dos cargos de direção da entidade, 
ocupados por parentes dos réus, Rosa da Costa Rodrigues (presidente); 
Ione da Costa Pereira (diretora financeira), irmã de Rose, e mais: Vanda, 
Edna Rocha (sobrinha), Ricardo Gomes Pereira (sobrinho), Mariana Gomes 
Pereira (sobrinha), Maria Alice Pereira (sobrinha), Flávia Arantes Pereira 
(filha). A Associação, conforme documentação acostada ao inquérito, 
funcionava nas dependências do escritório político do recorrido, deputado 
estadual à época, GERALDO DA COSTA PEREIRA. 
Enfim, é fartíssima a prova documental que não pode ser analisada nesta 
esfera,mas está sendo aqui referida como suporte no desenvolvimento de 
um raciocínio jurídico. Os réus, ao contestarem a demanda, alegaram que 
os fatos narrados pelo Ministério Público já foram objeto de uma denúncia 
criminal rejeitada pelo Tribunal e impugnaram a prova testemunhal, porque 
colhida sem o contraditório. A sentença de primeiro grau (fls. 1.559/1.580) 
analisou detalhadamente a prova dos autos, referindo-se ao pedido de 
arquivamento do inquérito, em 04/04/1994, mas não deferido pela 
Procuradora de Justiça, voltando a tramitar para sanar as dúvidas. No 
cotejo probatório, o julgador descartou os depoimentos prestados sem o 
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contraditório, como também descartou a prova técnica e, assim, conclui pela 
improcedência da ação (fl. 1.580). O Tribunal de origem entendeu que 
nenhuma prova foi renovada em Juízo e as declarações e depoimentos 
colhidos no inquérito civil público não foram submetidos ao contraditório. 
Quanto à prova pericial de natureza contábil, por ter sido ela produzida pelo 
próprio Ministério Público, não pode servir de suporte legal à procedência 
do pleito. Por outro lado, considerou que, apesar de verídicas as 
informações de que determinadas empresas encerram irregularmente suas 
atividades, tal circunstância não implica que as notas fiscais emitidas não 
correspondam a um negócio realizado, a uma venda e entrega de 
mercadoria. Confirmando a sentença, não vislumbrou o julgado 
irregularidade no fato de o Corpo Diretivo da AASD ser composto por 
parentes do Deputado, por inexistir norma proibitiva e concluiu pela 
inexistência de falsidade relativamente ao endereço da entidade, já que o 
Estatuto Social não mencionava endereço. 
Entretanto, em dado momento, diz que a sentença bem analisou a prova, 
como por exemplo, em relação à sede da associação, dizendo:  
 
... pode haver transferência de gratidões dos aquinhoados na sala da AASD 
para a sala de atendimento do ex-Deputado, que se situa ao lado. É um 
indício, mas pode ser apenas uma facilidade de atuação; para que o indício 
se transforme em prova alicerçadora de responsabilidade, seria necessária 
maior comprovação. 
 
Considerou correta a avaliação da sentença em relação aos indivíduos e 
afirmou que houve impugnação da prova colhida em inquérito. Ora, se em 
princípio era de se anular acórdão, porque de absoluto equívoco a desvalia 
dada pelo Tribunal às provas do inquérito, examinado o acórdão com 
atenção, tem-se que considerou ele perfeita a avaliação probatória contida 
na sentença, a qual, efetivamente, procedeu a essa análise. Ora, não 
podendo esta Corte reabrir o exame probatório, tenho de concluir que a 
Súmula 7/STJ me impede de prosseguir. Assim sendo, nego provimento 
aos recursos, para manter o acórdão impugnado. É o voto. 

 
Superior Tribunal de Justiça 
CERTIDÃO DE JULGAMENTO 
SEGUNDA TURMA 
Número Registro: 2002/0151838-7 RESP 476660 / MG 
Números Origem: 1334374 200200617103 96054705 
PAUTA: 20/05/2003 JULGADO: 20/05/2003 
Relatora 
Exma. Sra. Ministra ELIANA CALMON 
Presidenta da Sessão 
Exma. Sra. Ministra ELIANA CALMON 
Subprocurador-Geral da República 
Exmo. Sr. Dr. JOSÉ EDUARDO DE SANTANA 
Secretária 
Bela. BÁRDIA TUPY VIEIRA FONSECA 
AUTUAÇÃO 
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
RECORRENTE : ESTADO DE MINAS GERAIS 
PROCURADOR : SILVANA COELHO E OUTROS 
RECORRIDO : GERALDO DA COSTA PEREIRA E OUTROS 
ADVOGADO : EDISON HAECKEL MAGALHÃES E OUTRO 
ASSUNTO: Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa 
 
CERTIDÃO 
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em 
epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: "A 
Turma, por unanimidade, com ressalva do Sr. Ministro Francisco Peçanha 
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Martins, negou provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra-
Relatora." Os Srs. Ministros Franciulli Netto, João Otávio de Noronha e 
Francisco Peçanha Martins votaram com a Sra. Ministra Relatora. O referido 
é verdade. Dou fé. 
 
Brasília, 20 de maio de 2003 
BÁRDIA TUPY VIEIRA FONSECA 
Secretária 

 

Diante do entendimento do Tribunal do Cidadão, embasado na boa doutrina, 

podemos traçar as seguintes características do inquérito civil: 

 

1-É exclusivo quanto à titularidade, ou seja, o inquérito civil é privativo do 

Ministério Público. 

 

2-É facultativo, pois, a propositura da demanda judicial não prescinde de sua 

instauração. 

 

3-É de formalidade restrita, visto que os comandos que o disciplinam são 

administrativos, fazendo com que o seu não cumprimento não o invalide ou à ação 

judicial dele decorrente do mesmo. 

 

4-Não é inquisitivo, visto que, em razão de seu caráter não punitivo, não se 

lhe aplicam os princípios do contraditório e da ampla defesa. 

 

5-É de publicidade mitigada uma vez que, dependendo do caso, pode ser 

sigiloso. 

 

6-É auto-executável, em razão de dispensar a atuação do  Judiciário  quando 

pratica determinados atos, no qual não se encontram a reserva constitucional. 

 

7-É relativo o valor probatório das provas colhidas no inquérito civil, em 

função da não obrigatoriedade do contraditório, contudo, só não são consideradas 

quando existem provas hierarquicamente superiores as colhidas na peça 

administrativa produzida pelo Ministério Público. 
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As características acima são delineadas por Mazzilli (2000, p.56) quando este 

se manifesta sobre a natureza jurídica do inquérito civil, indicando que: 

 

A rigor, o inquérito civil não é processo administrativo e sim procedimento; 
nele não há uma acusação nem nele se aplicam sanções; nele não se 
decidem nem impõem limitações, restrição ou perda de direito (embora dele 
decorram alguns efeitos jurídicos indiretos, e excepcionalmente, até mesmo 
uma conseqüência jurídica direta para terceiros, que é o óbice à 
decadência, como veremos no Capítulo 9). No inquérito civil não se 
decidem interesses, não se aplicam penalidades ou sanções, não se 
extinguem nem se criam novos direitos. Apenas serve para colher 
elementos ou informações, basicamente com o fim de formar-se a 
convicção do órgão do Ministério Público para eventual propositura de ação 
civil pública ou coletiva. 
 
[ .. ] 
 
O fato de ser um procedimento necessariamente escrito e ordenado, que 
tem regras de instauração, instrução e conclusão, nem por isso lhe confere 
caráter de processo em sentido estrito, pois, nele não se decidem 
controvérsias afetas ao poder decisório da administração. 
 
[ .. ] 
 
Insista-se, pois, no seguinte: a rigor, a decisão do membro do Ministério 
Público de propor ou não a ação civil pública com base no inquérito civil não 
pode ser equiparada a uma decisão do processo administrativo, porque é 
antes uma mera deliberação interna corporis que só tem conseqüências  no 
âmbito do próprio Ministério Público [...] 

 

5.2 FASES DO INQUÉRITO CIVIL 

 

São três as Fases do Inquérito Civil, a saber: instauração, instrução e 

conclusão. Delinearemos uma a uma as fases, para, em seguida, observarmos o 

fluxograma do procedimento  investigatório. 

 

Primeira Fase: Instauração: 

 

É o ato que formaliza o inicio das investigações de fato nocivo à sociedade 

em cuja tutela está na orbita de atribuições do Parquet.  

 

Assim, ao ser informado da ocorrência de possível ilegalidade, abuso de 

poder ou alguma irregularidade, o membro do Ministério Público afeto a área inicia o 

procedimento de investigação, instaurando, por portaria, o inquérito civil. 
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Após o recebimento das informações cabe ao Promotor observar previamente 

se as mesmas são delineadas de modo a levar a efeito, com objeto definido, uma 

investigação, bem como, se a irregularidade, ilegalidade ou abuso de poder 

apontado comporta elementos que convençam o membro do Parquet que o fato 

mereça ser investigado, enquadrando-se no mandamento da Lei número 7.347/1985 

em combinação com a Lei número 8.429/1992. 

 

Por fim, cabe ainda na análise preliminar aferir se o Ministério Público possui 

atribuição para funcionar no caso, em função deste contemplar interesses 

metaindividuais, e, em caso positivo, se o Membro detém atribuição para funcionar, 

ou em caso contrário, remeter ao Promotor competente. 

 

A informação trazida ao Promotor pode advir de ofícios, requerimentos ou 

representações, admitindo-se até escritos anônimos desde que os fatos ali narrados 

possam ser comprovados, Mazzilli (2000, p.116) demonstra que: “A instauração 

poderá, pois, ser determinada de ofício pelo membro do Ministério Público, ou em 

atendimento a requerimento de qualquer pessoa, física ou jurídica”. 

 

Indagado sobre a possibilidade de denuncias anônima ou notícias de jornal 

poderem iniciar um inquérito civil, Mazzilli (2000, p.123) assim responde:  

 

Como vimos, seria descabido dar resposta abstrata ou genérica a essa 
pergunta.  A resposta correta é: depende do caso concreto. [...] Há 
denúncias, ainda que anônimas, representações ou reportagens de jornais 
ou revistas tão coerentes e bem fundamentadas, que seria um despropósito 
cruzar os braços e nada fazer. 
 
Da mesma forma se admite a instauração de inquérito administrativo com 
base em denúncia anônima [...], uma vez que a comunicação apresente 
informes de certa gravidade e contenha dados capazes de possibilitar 
diligências específicas para a descoberta de alguma infração [...]. 

 

Caso o membro do órgão ministerial não instaure o inquérito civil, seja porque 

não vislumbre atitude antijurídica ou não receba a denúncia formulada, caberá 

recurso para o Conselho Superior do Ministério Público para reapreciar a matéria e 

ratificar ou não a posição do profissional. 
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Em magistral resumo das sentenças acima de Mazzilli (2000, p.170-171) 

comenta que: 

 

Chegando às mãos do órgão do Ministério Público uma representação, 
delação ou notícia qualquer, deverá tomar uma destas alternativas: 
 
a) Se a representação ou a notícia de dano a um dos interesses zelados 
pelo Ministério Público forem evidentemente desprovidas de fundamento, 
deve promover de plano o arquivamento da representação ou da delação, 
independentemente de instauração de inquérito civil, pois, nesse caso, não 
há justa causa para a instauração formal de um inquérito civil. Nesse caso, 
deverá autuar a representação, petição ou o termo que contenha a delação, 
e documentos que os instruam; e, como peças de informação que são, deve 
remetê-las, com sua fundamentada promoção de arquivamento, à revisão 
do Conselho Superior da instituição [no caso do Ministério Público Federal, 
para as Câmaras de Coordenação e Revisão ou para a PFDC]. 
 
b) Se a representação ou a notícia tiverem viabilidade em tese, mas vierem 
desprovidas de melhores elementos para de plano aferir de sua viabilidade 
em concreto, pode ser necessária uma ou outra diligência imediata para, a 
seguir, instaurar-se ou não, de maneira formal, o inquérito civil [para 
qualquer diligência prevista nos arts. 7o e 8o da LC n. 75/1993, todavia, é 
imprescindível a existência de procedimento instaurado, por força do caput 
do referido artigo, ainda que não se trate de inquérito civil, reforçando a 
existência de graduação entre ambos. Há a possibilidade, todavia, de a 
própria Secretaria da Tutela, como em São Paulo, providenciar esse 
complemento junto ao representante ou, se necessária a intervenção do 
Procurador, valer-se esse de meios diversos dos previstos nos artigos 
referidos, como o são as solicitações informais]. E em que consistiria o 
exame prévio da viabilidade de instauração do inquérito civil? Pode 
compreender a oitiva por termo do delator, ou a requisição de uma 
informação, de cópia de uma perícia ou de um documento (v.g., 
informações do Tribunal de Contas, cópias ou certidões de processo 
administrativo, certidões imobiliárias) [quaisquer dessas providências, no 
Ministério Público Federal, pressupõem a existência de procedimento 
instaurado, como visto]. Entretanto, para diligências mais complexas, que 
envolvam mais do que a simples expedição de um ofício, e exijam 
inquirições, realização de perícias ou coleta de provas mais demoradas, a 
instauração do inquérito civil será o procedimento adequado a tomar, para 
coleta regular das provas admissíveis no Direito, não excluídas as 
documentais, pessoais ou periciais, que possam demonstrar fato 
autorizador da eventual propositura de qualquer ação civil pública de 
iniciativa do Ministério Público [a graduação atribuída pelo doutrinador não é 
obrigatória, instaurado o procedimento administrativo no Ministério Público 
Federal, não haverá, em regra, necessidade de convertê-lo em inquérito 
civil]. 
 
c) Se a representação ou a notícia contiverem elementos suficientes por si 
sós para justificar de plano uma investigação formal, deve ser instaurado de 
imediato o inquérito civil. 
 
d) Se a representação ou a notícia contiverem todos os elementos 
necessários para, desde logo, ser diretamente proposta a ação civil pública, 
o inquérito civil deve ser dispensado, porque desnecessário. Nesse caso, o 
promotor de Justiça deverá ajuizar a ação civil pública sem o inquérito civil, 
à vista dos elementos de convicção que lhe tenham sido fornecidos (p. ex.: 
cópia de processo administrativo ou certidões do Tribunal de Contas etc.). 
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Deve ficar claro que, em qualquer caso em que haja arquivamento de 
inquérito civil ou de peças de informação (ainda que não consubstanciadas 
em inquérito civil ou não autuadas sob essa denominação), é indispensável 
que o ato de arquivamento seja revisto pelo Conselho Superior do Ministério 
Público [no caso do Ministério Público Federal, pelas Câmaras e PFDC], 
provenha ele de qualquer órgão de execução do Ministério Público, até 
mesmo do procurador-geral de Justiça. A própria representação, com ou 
sem documentos a ela anexados, já é uma peça de informação, cujo 
arquivamento há de ser contrastado pelo Conselho Superior. 

 

Segunda Fase: Instrução. 

 

Indiscutivelmente, o inquérito civil foi inspirado no inquérito policial existente 

na esfera criminal, todavia, não existe um rito próprio a ser seguido pelo presidente 

do inquérito civil como há no inquérito policial. Ademais, enquanto a investigação 

policial se destina a verificar a ocorrência de atos ilícitos passíveis de prisão, o 

inquérito civil busca irregularidades que podem ou não orbitar ou desembocar em 

atos criminais. 

 

Com efeito, ensina Mazzilli (2000, p.45):  

 

O inquérito civil foi instituído pela Lei Federal n 7.347 de 24.7.1985(Lei da 
Ação Civil Pública). Hoje se encontra consagrado na Constituição Federal 
(art. 129, III). 
 
Sua criação inspirou-se reconhecidamente no inquérito policial. Como 
anotou João Mendes de Almeida Júnior, o inquérito provêm da tradição da 
jurisprudência Roman, sendo um mecanismo investigatório [ ... ] 

 

Em auxilio à assertiva acima temos o depoimento de Puoli (2007, p.165) 

quando assim se manifesta: “O ‘espelho’ deste procedimento administrativo de 

cunho civil é, indisfarçavelmente, o inquérito criminal”. 

 

A Lei da Ação Civil Pública ou o Código do Consumidor não disciplinam o rito 

que o inquérito civil deva seguir, portanto, a instrução do mesmo e a produção de 

todas as provas depende unicamente do presidente do feito, este é que decide quais 

os elementos probatórios deve garimpar e como fará a extração das provas. 

Eventualmente se vale, por analogia, dos procedimentos existentes em outros 

comandos legais, tais como: O Código de Processo Penal ou o Civil. 
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O limite legal do Ministério Público no procedimento investigatório estudado 

são os direitos e garantias individuais consagrados pela Carta de Princípios, assim 

não pode quebrar o sigilo bancário, exceto no caso de investigação de dano ao 

patrimônio público, mas pode quebrar o sigilo fiscal em qualquer outro caso. 

 

O doutrinador Mazzilli (2000, p.194) em sua obra “O Inquérito Civil” foi o 

primeiro a dissecar essa ferramenta investigatória de que dispõe o Parquet, sendo 

unanimemente seguido por todos os demais estudiosos da matéria, razão pela qual, 

mais uma vez, recorremos aos seus ensinamentos para secundarmos o nosso. 

Sobre a matéria acima diz o mestre: 

 

Com a Lei da Ação Civil Pública não se deteve na disciplina do inquérito 
civil, em tudo aquilo que for omissa, podemos usar as normas do Código de 
Processo Penal relativas ao inquérito policial, desde que pertinentes, como 
as que dispõe sobre o modo de instauração, diligências para coleta de 
provas, redução das peças a  escrito, acareações pericias e até 
apreensões. Ainda de forma subsidiária, também podem ser invocadas as 
normas compatíveis do Código de Processo Civil, como aquelas referentes 
à expedição de intimações, tomada de depoimentos e realização de 
perícias. 
 

Portanto, não há procedimento específico a ser seguido pelo membro do 

Ministério Público que preside o inquérito civil, pois, tal tem por característica a 

informalidade legal. A esse propósito Souza (2008, p.114-115), em recente trabalho 

no qual analisa o inquérito civil sob o aspecto da informalidade, da inquisitoriedade e 

da publicidade, leciona que: 

 

Caracterizam o inquérito civil a informalidade, a inquisitoriedade e a 
publicidade. 
 
O inquérito é informal tendo em vista a sua natureza de instrumento 
administrativo de investigação. 
 
Destina-se à coleta de subsídios, a seqüência dos atos praticados no 
investigatório é ditada por seu presidente, o qual melhor do que ninguém 
saberá avaliar o momento adequado para a obtenção de cada elemento de 
prova, de sorte a propiciar seguimento lógico e objetivo ao inquérito. 
 
O inquérito é inquisitivo. 
 
Em outras palavras, não temos na espécie um processo administrativo, mas 
um procedimento, que se destina a apuração de um fato e sua autoria.  
Possuindo natureza meramente investigatória, o inquérito civil não contém 
nenhuma acusação, não comporta em seu bojo nenhuma imputação,como 
muitas vezes a impressa faz supor. 
 
Finalmente o inquérito civil é público. 
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Isto quer dizer que qualquer interessado poderá consultá-lo. 
 
Impende destacar que a publicidade que vige como regra no inquérito civil 
não se aplica a seu procedimento preparatório, assim como sofre exceções 
decorrentes da natureza sigilosa do objeto investigado [ ...] 
 
O sigilo do inquérito poderá, ainda, ser determinado por seu presidente, 
quando mostrar de conveniência para o desenvolvimento das investigações, 
nos termos do art. 20 do CPP, utilizado por analogia. 

 

Destarte, a informalidade tem por escopo deixar o presidente livre de regras 

obrigatórias a serem seguidas cujo não cumprimento ocasionará nulidade do ato 

investigatório praticado, todavia, como visto no exemplo acima, se o membro do 

Ministério Público verificar a necessidade de praticar qualquer diligência deve se 

cingir às formalidades previstas em lei. Para um melhor entendimento podemos 

exemplificar com a proposição acima, ou seja, se é necessário que o inquérito seja 

sigiloso deve o seu presidente decretá-lo na forma do artigo 20 do Código de 

Processo Penal em vigor, se quer tomar um depoimento deve fazê-lo nos termos da 

lei processual civil. 

 

Encontramos em Souza (2008, p.122) a seguinte assertiva sobre a 

discricionariedade que o presidente do inquérito civil possui, informando que: 

 

Uma vez instaurado,incumbirá ao presidente do inquérito civil coletar os 
elementos de prova necessários visando a apurar o fato objeto da 
investigação e respectiva autoria. 
 
Para tal finalidade,dois são os instrumentos colocados à disposição do 
Ministério Público: as notificações e as requisições. 
 
Tendo em vista tal finalidade,a notificação e o instrumento adequado para 
coleta de prova oral dentro do inquérito civil. 
 
[ ...] 
 
Requisição,por seu turno, é ordem legal de apresentação de documentos, 
fornecimento de certidões  ou realização de exames ou perícias. 

 

A assertiva acima está embasada nos termos da Lei nº 8.625/93 (Lei 

Orgânica Nacional do Ministério Público) em seu art. 26, inciso I, assim sendo, para 

coleta das provas necessárias o presidente do inquérito civil pode (BRASIL, 1993):  

 

Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá: 
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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; 
 
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. 

 

Se conclui, em síntese, que, para a instrução do inquérito civil o membro do 

Parquet, que o preside, pode:  

 

1-Expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos; 

 

2-Requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades, 

bem como dos órgãos e entidades da administração direta, indireta ou fundacional, 

de qualquer dos entes federados; 

 

3-Promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, 

órgãos e entidades acima mencionadas; 
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A esse respeito comenta Mazzilli (2000, p.193): “O órgão do Ministério Público 

que preside o inquérito civil tem os poderes instrutórios gerais próprios à atividade 

inquisitiva [...]”. 

 

Pois bem, como observado, não existe um método, regra ou rito a ser seguido 

pelo Ministério Público quando instaura e inicia a instrução de um inquérito civil, a 

condução cabe, ante a informalidade do procedimento, ao presidente do mesmo, a 

ponto deste não ter data para o seu encerramento. 

 

O Conselho Nacional do Ministério Público, órgão de controle administrativo e 

financeiro do Parquet, expediu uma resolução17, número 23, de 17 de setembro de 

2007, para disciplinar a matéria, todavia, manteve a informalidade da instrução, 

vejamos: 

 

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. 

 

O Ministério Público de Pernambuco, para se adequar à supra citada 

resolução do Conselho editou a Resolução número RES - CSMP Nº. 005/07, que foi 

revogada, e, substituída pela resolução RES - CSMP Nº. 002/0818 publicada no 

Diário Oficial do Estado de Pernambuco em 25 de outubro de 2008: 

 

TÍTULO I 
DO INQUÉRITO CIVIL 

                                                 
17 CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Resoluçãoº 23, de 17 de setembro de 
2007. 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. Disponível em: 
<http://www.cnmp.gov.br/conselhos/cnmp/legislacao/resolucoes/pdfs-de-
resolucoes/res_cnmp_23_2007_09_17.pdf>. Acesso em 19 de dez de 2008. 
18 MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO. Resolução RES - CSMP Nº. 002/08 . Disciplina o 
Inquérito Civil e Procedimentos outros destinados à Tutela Extrajudicial de Direitos Transindividuais. 
Disponível em:<http://www.mp.pe.gov.br/index.pl/legislao>. Acesso em 19 dez. 2008. 
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Capítulo I – DO INQUÉRITO CIVIL 
 
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. 
[...] 
 
Capítulo V – DO PROCESSAMENTO E INSTRUÇÃO 
 
Art. 7º. Os inquéritos civis e os procedimentos de investigação preliminar 
serão presididos pelo órgão de execução do Ministério Público dotado de 
atribuições legais correlatas ao objeto dos mesmos. 
§ 1º. Na hipótese em que se declarar suspeito, o Promotor de Justiça fará 
despacho circunstanciado e remeterá os autos ao seu substituto legal no 
prazo de 03 (três) dias. 
§ 2º. Quando a suspeição for argüida por parte legítima e devidamente 
representada, deverá a mesma ser autuada e processada na Promotoria de 
Justiça. 
§ 3º. Na hipótese do parágrafo anterior, o Promotor argüido deverá, no 
prazo de 10 (dez) dias, pronunciar-se acerca da acolhida ou não da 
argüição. Caso aceite, deverá proceder à remessa dos autos ao seu 
substituto legal no prazo do § 1º. Caso recuse de plano a argüição 
intentada, remeterá, no mesmo prazo, os autos à apreciação do Conselho 
Superior do Ministério Público. 
§ 4º. Enquanto não decidida a argüição de suspeição, restará suspenso o 
trâmite procedimental. 
 
Art. 8º. Para a instrução do inquérito civil e do procedimento de investigação 
preliminar, o órgão de execução poderá requisitar certidões, documentos, 
informes, exames ou perícias de qualquer organismo público, além de 
documentos e informações de entidades privadas, atendido o disposto no 
art. 8º, § 1º. da Lei nº. 7347/85. 
§ 1º. Quando houver necessidade de requisição ou notificação destinadas 
ao Governador do Estado, membros da Assembléia Legislativa ou 
Desembargadores, o Presidente solicitará a providência ao Procurador-
Geral de Justiça; 
§ 2º. As diligências, quando realizadas em outra circunscrição do Ministério 
Público Estadual ou em outras Unidades da Federação, poderão ser 
deprecadas aos respectivos órgãos de execução legalmente dotados das 
respectivas atribuições. 
§ 3º. O órgão de execução que presidir o inquérito civil ou procedimento de 
investigação preliminar designará, por despacho nos autos, o servidor do 
Ministério Público para a prática de diligências ou atos necessários à 
apuração dos fatos. 
§ 4º. A extração de cópias e a forma de acesso aos procedimentos 
investigatórios por advogados, bem como a proibição de utilização de 
equipamentos eletrônicos em salas de audiência e outros procedimentos 
internos, deverão ser regulamentados por ordem de serviço baixada pelos 
Promotores de Justiça.   
§ 5º. As despesas decorrentes da extração de cópias correrão por conta de 
quem as requereu.  
§ 6º. A restrição à publicidade deverá ser decretada em decisão motivada, 
para fins do interesse público, e poderá ser, conforme o caso, limitada a 
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determinadas pessoas, provas, informações, dados, períodos ou fases, 
cessando quando extinta a causa que a motivou.  
§ 7º. Os documentos resguardados por sigilo legal deverão ser autuados em 
apenso.  
§ 8º. Os órgãos da Procuradoria-Geral, em suas respectivas atribuições, 
prestarão apoio administrativo e operacional para a realização dos atos do 
inquérito civil.  
§ 9º. O Ministério Público poderá deprecar diretamente a qualquer órgão de 
execução a realização de diligências necessárias para a investigação.  
§ 10º. O Procurador-Geral deve encaminhar, no prazo de dez dias, os 
ofícios expedidos pelos membros do Ministério Público ao Governador do 
Estado, Senadores, Deputados Federais e Estaduais, 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 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. 
 
Art. 9º. Todas as diligências no inquérito civil serão documentadas, por 
qualquer meio idôneo, incluindo-se, entre estes, os informáticos, estenotipia, 
gravação sonora e visual, que serão assinalados, mediante termo ou auto 
circunstanciado, pelo órgão do Ministério Público, secretário e interessado, 
ou, na ausência deste, por 02 (duas) testemunhas. 
Parágrafo único. O Presidente designará servidor do Ministério Público para 
secretariar o inquérito civil, ou, na sua falta, pessoa idônea, mediante 
compromisso, inclusive para realização de diligências. 
 
Art. 10. Qualquer pessoa poderá, durante a tramitação do inquérito civil ou 
do procedimento de investigação preliminar, apresentar ao órgão de 
execução do Ministério Público documentos ou subsídios para melhor 
apuração dos fatos. 
 
Parágrafo único. Até a sessão do Conselho Superior do Ministério Público 
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. 
 
Art. 11. O órgão de execução do Ministério Público fornecerá, no prazo de 
até 05 (cinco) dias, cópia autenticada ou certidão do inquérito civil e do 
procedimento de investigação preliminar, ou de quaisquer de suas peças 
que não estejam sujeitas a sigilo, a quem tiver legítimo interesse e 
justificadamente o requerer por escrito, arcando o interessado com os 
custos dela decorrentes. 
§ 1º. Será admitido o caráter sigiloso do inquérito civil, por despacho 
fundamentado, quando a lei assim o determinar, ou quando imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado. 
§ 2º. Por se tratar de procedimento investigatório, o órgão de execução 
deverá, no que se refere à divulgação e publicidade dos atos, preservar a 
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem dos interessados. 
§ 3º. O membro do Ministério Público será responsável pelo uso indevido 
das informações e documentos que requisitar, inclusive nas hipóteses legais 
de sigilo (art. 6º, § 2º, LCE nº. 12/94). 
§ 4º. Será deferida vista dos autos ao advogado devidamente habilitado. 
§ 5º. No caso de o sigilo (fiscal, bancário ou telefônico) envolver mais de 
uma pessoa, o advogado, munido de procuração, terá acesso 
exclusivamente aos dados do seu cliente. 
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Art. 12. Sobrevindo o afastamento, a qualquer título, do presidente da 
investigação, assumirá a presidência seu substituto automático ou, na 
impossibilidade deste, o Promotor de Justiça designado pelo Procurador-
Geral. 
 
Art. 13. Se, no curso do inquérito civil ou do procedimento de investigação 
preliminar faltar ao órgão de execução atribuição para investigar os fatos 
que ensejaram sua instauração, deverá encaminhá-lo ao órgão competente, 
mediante despacho fundamentado, cuja cópia deverá ser enviada à 
Corregedoria-Geral do Ministério Público no prazo do art. 7º, § 1º. 
 
Art. 14. Os autos do procedimento de investigação preliminar e o inquérito 
civil que não acompanharem a petição inicial serão mantidos em arquivo 
próprio.  
[...] 

 

Cotejando as duas Resoluções temos que foram comandados atos 

administrativos, a exemplo dos relativos à autuação do inquérito civil, contudo, 

nenhuma norma relativa à instrução do procedimento foi delineada, com exceção do 

prazo de conclusão que hoje é de um ano, entretanto este pode ser prorrogado 

indefinidamente, desde que o pedido de prorrogação seja fundamentado, o que, de 

fato, leva à conclusão de que não há prazo para o seu término. 

 

Terceira Fase: Conclusão: 

 

Ao término de uma investigação, levada a efeito sob o manto do inquérito 

civil, quatro caminhos podem ser percorridos, dependendo do que emergiu dos atos 

inquisitoriais, a saber: arquivá-lo, ingressar com uma medida judicial denominada 

Ação Civil Pública, expedir uma recomendação ou promover um Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC). 

 

Puoli (2007, p.170) condessa as duas últimas possibilidades, quais sejam, 

recomendação e Termo de Ajustamento de Conduta em uma só, comentando que: 

 

[ ... ] ao final do inquérito civil, três possibilidades se abrem: a) entendimento 
sobre ser o caso de ajuizamento da ação civil pública; b) entendimento 
sobre não suscitar,o caso, atuação ministerial,situação na qual o promotor 
decidirá pelo arquivamento do procedimento,em deliberação a ser objeto de 
apreciação, pelo  Conselho Superior da instituição ( o qual poderá 
homologar tal deliberação ou determinar que outro promotor dê 
prosseguimento ao caso,ajuizando a medida judicial cabível); podendo 
haver, ainda, c) a expedição de recomendações e/ou tomada de 
ajustamento de conduta [ ...] . 
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Souza (2008, p.128-129) apresenta apenas duas hipóteses de desfecho 

quando o inquérito encontra-se concluído, quais sejam, o ingresso com uma ação 

civil publica ou o arquivamento, manifestando-se assim sobre a matéria: 

 

O nosso inquérito civil foi instaurado e se encontra instruído. 
Resta,agora, tratar de seu desfecho, de sua conclusão. 
[...] A conclusão do investigatório, a seu tempo, será necessariamente uma 
em duas: a propositura da ação civil pública ou seu arquivamento.  
 

Mazzili (2000, p.127) também classifica em dois momentos a conclusão do 

inquérito civil, a citar, o ingresso com a respectiva ação civil e o arquivamento,  visto 

que  delineia como fases do inquérito civil a instauração, a instrução e “ [ ... ] 

conclusão (relatório final), com promoção de arquivamento, ou, em caso contrário, a 

própria propositura da ação, embasada no inquérito”. 

 

O posicionamento destes doutrinadores leva em conta que o termo de 

ajustamento de conduta e a recomendação não são atos de encerramento do 

inquérito civil, pois, só quando as condições estipuladas no acordo ou a 

recomendação forem efetivada é que o procedimento inquisitorial estará terminado 

tomando o rumo  do arquivamento. De fato sua posição pode ser tida como a 

tecnicamente mais correta, porém, a maioria dos doutrinadores prefere dividir em 

quatro o desfecho da peça civil de investigação, pensamento com o qual 

concordamos, pois, até didaticamente possui melhor assimilação. Vejamos o texto 

legal da Lei 7.347/85 (BRASIL, 1985): 

 

§ 6° Os órgãos públicos legitimados poderão tomar d os interessados 
compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, 
mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial. 
(Incluído pela Lei nª 8.078, de 11.9.1990) (Vide Mensagem de veto)  (Vide 
REsp 222582 /MG - STJ) 
 
[ ... ] 
 
Art. 9º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se 
convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil, 
promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças 
informativas, fazendo-o fundamentadamente. 
 
§ 1º Os autos do inquérito civil ou das peças de informação arquivadas 
serão remetidos, sob pena de se incorrer em falta grave, no prazo de 3 
(três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público. 
 
§ 2º Até que, em sessão do Conselho Superior do Ministério Público, seja 
homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento, poderão as 
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associações legitimadas apresentar razões escritas ou documentos, que 
serão juntados aos autos do inquérito ou anexados às peças de informação. 
 
§ 3º A promoção de arquivamento será submetida a exame e deliberação 
do Conselho Superior do Ministério Público, conforme dispuser o seu 
Regimento. 
 
§ 4º Deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de 
arquivamento, designará, desde logo, outro órgão do Ministério Público para 
o ajuizamento da ação. 

 

Passemos a analisar, de per si, o caminho a ser seguido quando se conclui o 

inquérito civil, iniciemos pelo ajuizamento da ação civil pública para depois 

observarmos a recomendação, o termo de ajustamento de conduta e finalmente o 

arquivamento. 

 

Ajuizamento da Ação Civil Pública: 

 

A ação civil pública é um instituto processual, com sede constitucional 

(Constituição Federal), no qual o Ministério Público e outros legitimados ingressam 

em Juízo com o fito de promover ações para proteger o patrimônio público e social, 

o meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos, é o que deixa bem claro o 

texto da Lei da Ação Civil Pública – Lei 7.347/85. O artigo 129 da CF dispõe serem 

funções institucionais do Ministério Público (BRASIL, 1988): 

  
[...] 
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos 
e coletivos; 
[...] 

 

E consta no texto da Lei da Ação Civil Pública o seguinte (BRASIL, 1985): 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
        Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação 
popular, as ações de responsabilidade por danos causados: 
 
        Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação 
popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais 
causados: (Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994) 
 
        l - ao meio-ambiente; 
 
        ll - ao consumidor; 
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        III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico;  
 
        III – à ordem urbanística; (Incluído pela Lei nº 10.257, de 10.7.2001)  
(Vide Medida provisória nº 2.180-35, de 2001) 
 
         IV - (VETADO). 
 
         IV – a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. (Incluído pela Lei nº 
8.078 de 1990) 
 
        IV – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico; (Renumerado do Inciso III, pela Lei nº 10.257, de 10.7.2001) 
 
       V - por infração da ordem econômica. (Incluído pela Lei nº 8.884 de 
1994)  
 
        V - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. (Renumerado do 
Inciso IV, pela Lei nº 10.257, de 10.7.2001) (Vide Medida provisória nº 
2.180-35, de 2001) 
 
        VI - por infração da ordem econômica. (Renumerado do Inciso V, pela 
Lei nº 10.257, de 10.7.2001) 
 
        Parágrafo único.  Não será cabível ação civil pública para veicular 
pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza 
institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. 
(Vide Medida Provisória nº 2.180-35, de 24.8.2001) 
 
        V - por infração da ordem econômica e da economia popular; 
(Redação dada pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001) 
        VI - à ordem urbanística. (Redação dada pela Medida provisória nº 
2.180-35, de 2001) 
 
        Parágrafo único.  Não será cabível ação civil pública para veicular 
pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza 
institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. 
(Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001) 

 

Em seu livro a Defesa dos Interesses Difusos em Juízo, Mazzilli (2000, p.14) 

ensina que: 

 

A rigor, ação civil publica e uma ação não penal, proposta pelo Ministério 
Público. 
 
Sem melhor técnica, portanto, a LACP usou essa expressão para referir-se 
à ação para a defesa de interesses metaindividuais, propostas por diversos 
co-legitimados ativos, entre os quais o próprio Ministério Público.  

 

Recomendação: 
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Ao concluir as investigações e verificando que não é o caso de ingressar com 

uma ação civil publica ou efetuar uma transação, através do termo de ajustamento 

de conduta, pode o membro do Ministério Público expedir uma recomendação para 

que a pessoa (física ou jurídica) denunciada corrija o ato lesivo que está praticando 

contra a sociedade. 

 

Mazzilli (2000, p.441) utiliza-se da seguinte argumentação para conceituar as 

recomendações: 

 

Em vista de sua função constitucional de zelar para que os Poderes 
Públicos respeitem os direitos constitucionais, tem o Ministério Público a 
possibilidade de expedir recomendações, dirigidas aos órgão e entidades 
correspondentes, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e 
imediata,bem como resposta por escrito. 
 
Cabe, ainda, ao Ministério Público expedir recomendações visando a 
melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao 
respeito aos demais interesses, direitos e bens cuja defesa lhe caiba 
promover, [... ] 

 

Para que o Ministério Público expeça uma recomendação, primeiramente 
deve investigar os fatos [ ... ]. 
 
O meio adequado para chegar a expedir uma recomendação será de regra 
um inquérito civil [ ...] 
 
Normalmente o inquérito civil termina com a propositura da ação civil 
pública ou, em caso contrário, com seu próprio arquivamento (por falta de 
base para propositura da ação, ou por ter havido prévio compromisso de 
conduta). Entretanto, pode ocorrer que, em face do caso concreto, ao fim do 
inquérito civil o membro entenda suficiente expedir recomendações; [ ... ]. 

 

Termo de Ajustamento de Conduta: 

 

Ensina Martins Júnior (2002, p.47-48) que: 

 

Além do inquérito civil, do poder de requisição de sindicâncias e inquéritos, 
documentos, exames e informações, das sugestões e recomendações, o 
Ministério Público conta com uma eficiente medida de controle da 
Administração Pública: o compromisso de ajustamento de conduta, previsto 
no art. 5, $ 6, da Lei Federal n. 7.347/85. 
 
Trata-se de instrumento diferenciado de composição de um litígio porque os 
interesses sob a alçada do Ministério Público têm a marca da 
indisponibilidade. Com efeito, não se trata de mera transação, pois não há 
concessões mútuas em razão da indisponibilidade do interesse. Por isso, no 
compromisso de ajustamento de conduta a meta do Ministério Público é 
obter, consensualmente, do responsável por uma atividade danosa a 
terceiros a adequação à previsão legal, a assunção de uma obrigação 
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(fazer, não fazer, permitir que se faça dar). O ministério Público não poderá 
dispor ou ceder o interesse, poderá buscar uma solução negociada tendo 
como parâmetro o ordenamento jurídico; o responsável pela atividade se 
quiser aderir à sua proposta, terá, então, que ajustar sua conduta ao que 
exige o ordenamento jurídico. Portanto, sua finalidade é preservação e a 
restauração da legalidade e dos princípios e regras aplicáveis, bem como a 
satisfação dos direitos e interesses dos lesados. 
 

Em resumo, temos que findo o inquérito civil ou ainda quando ele se 

desenvolve, é facultado ao investigado aderir às condições propostas pelo 

presidente do ato, no sentido de repara ou prevenir o ato danoso por ele causado, 

isto através de um Termo de Ajustamento de Conduta. 

 

Na avença do ajustamento de conduta, na qual os direitos da sociedade não 

são alvo de transação, o investigado se compromete a se adequar à conduta 

apresentada pelo Parquet. Em função da indisponibilidade dos bens jurídicos 

protegidos o ajustamento de conduta não tem a mesma natureza jurídica de uma 

transação, pois, esta envolve concessões mútuas para dirimir uma lide. 

 

Arquivamento: 

 

Quando a investigação advinda do inquérito civil se mostrar inviável, quer pela 

inocorrência de qualquer lesão ao patrimônio público, pela ausência de legitimidade 

do Parquet, falta de autoria, a ausência de pressupostos fáticos e de direito 

imprescindíveis para a ação civil ou por falta de interesse de agir, seja ocasionado 

pelo cumprimento à recomendação do Parquet, pelo ajustamento de conduta 

firmado ou até pela perda do objeto ou outros fatores que inviabilizem a ação civil 

pública, o caminho a ser seguido é o do arquivamento, sendo este ordenado pelo 

próprio membro do Ministério Público em despacho fundamentado. 

 

Todavia, para que o arquivamento seja efetuado, o despacho do membro 

ministerial é submetido ao reexame obrigatório pelo Conselho Superior do Ministério 

Público local, órgão do próprio Ministério Público e não do Poder Judiciário, visto 

que este poder não controla este ato que é privativo do Parquet. 

 

No reexame do arquivamento, o Conselho pode: homologá-lo, rejeitá-lo, 

converter o julgamento em diligência, rejeitar o arquivamento e desmembrá-lo para 
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continuidade das investigações. Homologada a promoção de arquivamento, é lógico 

que o inquérito civil pode ser reaberto. 

 

Segundo Mazzilli (2000, p. 258-259): 

 

O inquérito civil [ou o procedimento administrativo] pode ser arquivado: 
 
a) porque a investigação dos fatos demonstrou inexistirem os pressupostos 
fáticos ou jurídicos que sirvam de base ou justa causa para a propositura da 
ação civil pública; 
 
b) porque a investigação demonstrou que, embora tivessem existido tais 
pressupostos, ficou prejudicado o ajuizamento da ação. 
 
Esta última hipótese pode ocorrer quando deixe de existir o interesse de 
agir, como pelo desaparecimento do objeto da ação ou pelo cumprimento 
espontâneo da obrigação em virtude do ressarcimento integral do dano, da 
restauração do status quo ante, da obtenção de satisfatório compromisso de 
ajustamento, ou em virtude de atendimento espontâneo do investigado às 
recomendações feitas pelo Ministério Público aos órgãos e entidades 
interessadas. 

 

Em resumo, o Ministério Público para investigar uma denúncia de danos 

direitos por ele tutelado pode  investigar, instaurando um inquérito civil, no qual tem 

ampla faculdade para colher as provas necessárias ao deslinde de suas 

investigações, isto,a priori, no prazo de um ano que pode ser indefinidamente 

prorrogado.  

 

O fluxograma abaixo, envolvendo um dano ambiental, representa todo o 

procedimento do inquérito civil e suas fases, as soluções que podem ocorrer no 

decorrer procedimento investigativo, a ação civil pública e seu trâmite. Vejamos: 
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Figura 11 – Fluxograma do Inquérito Civil e da Ação Civil Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte : http://www.direitonet.com.br/roteiros/exibir_imagem/116 
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6. O INQUÉRITO CIVIL: CRÍTICAS AO MODELO E SUGESTÕE S PARA TER 

MAIOR EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E CONTROLE 

 

 Antes de adentrarmos nas críticas e sugestões do atual modelo investigativo, 

veremos os conceitos de gestão pública moderna, princípio constitucional e 

administrativo de eficiência, de controle e o papel do Ministério Público no controle 

da administração pública, observemos: 

 

6.1 GESTÃO PÚBLICA MODERNA 

 

A gestão pública diante desta evolução também experimentou as mesmas 

transformações, pois, como corolário da evolução do homem surgem novas 

demandas e necessidades as quais a administração pública há de suprir, 

notadamente quando os modelos utilizados já não mais atendiam às novas 

exigências.  

 

Atualmente se vivencia a Administração Pública Gerencial que se encontra 

em evolução, todavia, assistimos a administração pública patriarcal e a burocrática, 

Pereira (1996)19 analisou a questão sob o prisma histórico e formulou a seguinte 

tese: 

 

Da Administração Burocrática à Gerencial: 
 
A administração burocrática clássica, baseada nos princípios da 
administração do exército prussiano, foi implantada nos principais países 
europeus no final do século passado; nos Estados Unidos, no começo deste 
século; no Brasil, em 1936, com a reforma administrativa promovida por 
Maurício Nabuco e Luís Simões Lopes. É a burocracia que Max Weber 
descreveu, baseada no princípio do mérito profissional. 
 
A administração pública burocrática foi adotada para substituir a 
administração patrimonialista, que definiu as monarquias absolutas, na qual 
o patrimônio público e o privado eram confundidos. Nesse tipo de 
administração o Estado era entendido como propriedade do rei. O 
nepotismo e o empreguismo, senão a corrupção, eram a norma. Esse tipo 
de administração revelar-se-á incompatível com o capitalismo industrial e as 
democracias parlamentares, que surgem no século XIX. 
 

                                                 
19 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Da Administração Pública Burocrática à Gerencial . Disponível 
em: <http://www.bresserpereira.org.br/papers/1996/95.AdmPublicaBurocraticaAGerencial.pdf>. 
Acesso em 16 abr. 2008. 
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Após a II Guerra Mundial há uma reafirmação dos valores burocráticos, 
mas, ao mesmo tempo, a influência da administração de empresas começa 
a se fazer sentir na administração pública. As idéias de descentralização e 
de flexibilização administrativa ganham espaço em todos os governos. 
Entretanto a reforma da administração pública só ganhará força a partir dos 
anos 70, quando tem início a crise do Estado, que levará à crise também a 
sua burocracia. Em conseqüência, nos anos de 1980 inicia-se uma grande 
revolução na administração pública dos países centrais em direção a uma 
administração pública gerencial. 

 

Pode-se conceituar gestão pública contemporânea, como sendo a 

compreensão das mudanças mais recentes ocorridas na gestão pública, decorrente 

do redimensionamento do Estado, bem como das questões ligadas às inovações 

tecnológicas, além dos efeitos ligados à transparência e à participação do cidadão 

na gestão.  

 

Pereira (1997)20 analisou toda a questão e assim formulou seu anexim:  

 

A grande tarefa política dos anos 90 é a reforma ou a reconstrução do 
Estado. Entre os anos 30 e os anos 60 deste século, o Estado foi um fator 
de desenvolvimento econômico e social.  
 
Nesse período, e particularmente depois da segunda guerra mundial, 
assistimos a um período de prosperidade econômica e de aumento dos 
padrões de vida sem precedentes na história da humanidade.  
 
A partir dos anos 70, porém, face ao seu crescimento distorcido e ao 
processo de globalização, o Estado entrou em crise e se transformou na 
principal causa da redução das taxas de crescimento econômico, da 
elevação das taxas de desemprego e do aumento da taxa de inflação que, 
desde então, ocorreram em todo o mundo.  
 
A onda neoconservadora e as reformas econômicas orientadas para o 
mercado foram a resposta a esta crise - reformas que os neoliberais em um 
certo momento imaginaram que teriam como resultado o Estado mínimo. 
Entretanto, quando, nos anos 90, se verificou a inviabilidade da proposta 
conservadora de Estado mínimo, estas reformas revelaram sua verdadeira 
natureza: uma condição necessária da reconstrução do Estado – para que 
este pudesse realizar não apenas suas tarefas clássicas de garantia da 
propriedade e dos contratos, mas também seu papel de garantidor dos 
direitos sociais e de promotor da competitividade do seu respectivo país.  

 

Paula (2008, p. 20) ao analisar o apotogema apresentado por Bresser Pereira 

assim se manifestou: 

 

                                                 
20 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. A Reforma do Estado dos anos 90: Lógica e Mecanismo s de 
Controla . Disponível em: 
<http://www.preac.unicamp.br/arquivo/materiais/bresser_reforma_do_estado.pdf>. Acesso em 24 jan 
2007. 
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Nas últimas décadas, transformações econômicas e sociais trouxeram a 
reforma do Estado e de sua administração para o centro da agenda política 
de diversos países. Neste contexto mudanças foram realizadas na forma de 
organizar o estado e gerir a economia nacional, mas a evolução das 
praticas administrativas em direção ao interesse público e à democracia 
permanece um desafio. 

 

6.2 PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO DA EFICIÊNCIA 

 

O princípio constitucional da eficiência foi inserido na Constituição Federal 

brasileira com o advento da Emenda Constitucional número 19/1998 que disciplinou 

a reforma administrativa do Estado. 

 

O conceito da eficiência tem suas bases na ciência a administração, todavia, 

ao ser incorporado ao mundo jurídico ganha uma dimensão para ser trabalhado 

pelos operadores do direito. 

 

Destarte, a inclusão do princípio da eficiência nas hostes do direito 

constitucional visa a impor ao administrador que promova um serviço público 

profícuo, ágil e com o menor custo à administração pública. 

 

Encontramos na obra do administrador Chiavenato (1993, p.238), o seguinte 

comentário acerca do que vem a ser a eficiência nas administrações privadas, 

vejamos:  

 

A eficiência não se preocupa com os fins, mas simplesmente com os meios. 
O alcance dos objetivos visados não entra na esfera de competência da 
eficiência; é um assunto ligado à eficácia. 
 
[...]  
 
Contudo, em sempre a eficácia  e a eficiência andam de  mãos  dadas.Uma 
empresa pode ser eficiente em suas operações e pode não ser eficaz, ou 
vice-versa. Pode ser ineficiente em suas operações e, apesar disso, ser 
eficaz, muito embora a eficácia fosse bem melhor quando acompanhada da 
eficiência. Pode também não ser nem eficiente nem eficaz.  
 
[...] ser eficiente é “jogar futebol com arte”, enquanto a eficácia reside em 
“ganhar a partida”. 
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O Ministro da Administração e Reforma do Estado em 1995, Pereira (1997)21, 

o verdadeiro artícife da Reforma Administrativa do Estado brasileiro no Governo 

Fernando Henrique Cardoso, no que concerne à inclusão do princípio da eficiência 

na Constituição Federal, assim ensinou: 

 

Uma Administração Pública Eficiente: 
O objetivo da reforma é permitir que a administração pública se torne mais 
eficiente e ofereça ao cidadão mais serviços, com maior qualidade. Ou seja, 
fazer mais e melhor com os recursos disponíveis. A redução de custos será 
perseguida ao mesmo tempo em que se promove a contínua revisão e 
aperfeiçoamento das rotinas e processos de trabalho, simplificando 
procedimentos, desburocratizando e estabelecendo metas e indicadores de 
desempenho e de satisfação do cidadão. 
De outro lado, a reforma do aparelho do Estado é fundamental para 
assegurar a estabilidade do Plano Real: o governo precisa coibir o 
desperdício e racionalizar o gasto público. O que o governo quer com a 
reforma é impedir que os gastos aumentem, consumindo os recursos do 
Estado, sem que haja uma contrapartida de eficiência e qualidade nos 
serviços prestados. A atual Constituição impõe obstáculos de difícil remoção 
para a aplicação de políticas voltadas para a cobrança de desempenho do 
serviço público e para a racionalização das despesas. 

 

A explicitação constitucional do princípio da eficiência administrativa se fez 

necessária não só para impor à administração pública um novo comando a ser 

seguido, já que o mesmo estava inserido em outros dispositivos da Carta Magna, 

mas, principalmente em face de outros princípios de natureza constitucional que 

eram entendidos como verdadeiros entraves à sua aplicação.  

 

O constitucionalista Moraes (1999, p.30), em sua obra dedicada ao estudo da 

reforma administrativa, de 1998, observa a incorporação do princípio da eficiência à 

administração pública brasileira, concordando com esta, tecendo o comentário 

seguinte: 

 

Assim, princípio da eficiência é o que impõe à administração pública direta e 
indireta e a seus agentes a persecução do bem comum, por meio do 
exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, 
participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, 
primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para melhor 
utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitarem-se 
desperdícios e garantir-se maior rentabilidade social. 

 

                                                 
21 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. A Reforma do Aparelho do Estado e as Mudanças 
Constitucionais: Síntese & Respostas a Dúvidas mais  Comuns. Disponível em: 
<http://www.bresserpereira.org.br/documents/mare/cadernosmare/caderno06.pdf>. Acesso em 16 
abr. 2008. 
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Um dos entusiastas da incorporação do princípio da eficiência ao texto 

constitucional, mais até que o próprio Bresser Pereira, é o mestre Moreira Neto 

(2006, p.192) que assim discorre: 

 

Mas o dado novo, desta constante motivação para tornar ao assunto, sobre 
o qual tantas vezes, equivocadamente, pensei ter esgotado minha limitada 
percepção e, em razão disso, também as mensagens que pudesse 
transmitir, só viriam dez anos depois da promulgação da Constituição 
depois da promulgação da Constituição, com a auspiciosa introdução 
explícita do princípio da eficiência, pela Emenda Constitucional nº 19/98, 
com a decorrente possibilidade e, diria, até, necessidade, de situá-lo 
sistematicamente não apenas em referência à atuação administrativa das 
três tradicionais funções fundamentais, que são as dispostas no Título IV da 
Constituição – respectivamente nos Capítulos I, a Legislativa, II, a 
executiva, e III, a judiciária – mas estendido, por lógica interpretação 
extensiva, ao desempenho das funções essenciais independentes 
instituídas no Capítulo IV do mesmo Título, que por serem essenciais à 
justiça, conferindo-lhes, nesse passo, um especial relevo democrático. 

 

Todavia não podemos olvidar em demonstrar que a posição não é unânime 

entre os juristas, pois, há posições contrárias a exemplo de Lopes (1998, p.108) que 

assim assevera: 

 

Inicialmente cabe referir que a eficiência, ao contrário do que são capazes 
de supor os procederes do Poder Executivo Federal, jamais será princípio 
da Administração Pública, mas sempre terá sido- salvo se deixou de ser em 
recente gestão pública – finalidade da mesma Administração. Nada é 
eficiente por princípio, mas por conseqüência, e não será razoável imaginar 
que a Administração, simplesmente para atender a lei, será doravante 
eficiente, se persistir a miserável remuneração de grande contingente de 
seus membros, se as injunções políticas, o nepotismo desavergonhado e a 
entrega de funções do alto escalão a pessoas inescrupulosas ou de 
manifesta incompetência não tiver um paradeiro. 
 

Mesmo posicionamento teórico tem a professora Figueiredo (2001, p.63) que, 

veementemente, escreveu: 

 

É de se perquirir o que muda com a inclusão do princípio da eficiência, pois, 
ao que se infere, com segurança, à Administração Pública sempre coube 
agir com eficiência em seus cometimentos. 
 
Na verdade, no novo conceito instaurado de Administração Gerencial, de 
"cliente", em lugar de administrado, o novo "clichê" produzido pelos 
reformadores, fazia-se importante, até para justificar perante o país as 
mudanças constitucionais pretendidas, trazer ao texto o princípio da 
eficiência. 
 
Tais mudanças, na verdade, redundaram em muito pouco de 
substancialmente novo, e em muito trabalho aos juristas para tentar 
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compreender figuras emprestadas, sobretudo do Direito Americano, 
absolutamente diferente do Direito brasileiro. 
 

Entendemos o posicionamento dos juristas contrários à presença do principio 

da eficiência em nossa Carta Magna, entretanto, este não deixa de ser um 

referencial jurídico que os administradores devem seguir, sendo um dos 

sustentáculos da tese que propomos  neste trabalho. 

 

6.3 DO CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 

Ao Estado foi delegada a função de prover o bem comum, no entanto, este 

deixou de ser absoluto e encontrou limitações, notadamente quando há conflitos de 

interesses entre o ente público e os cidadãos.  

 

O constituinte brasileiro de 1988 inseriu e distribuiu em nossa Magna Carta 

vigente uma série de novos princípios embasadores de normas de caráter sociais e 

democráticos, daí ser chamada de “Constituição Cidadã”.  

 

O cidadão brasileiro recebeu dos constituintes diversas prerrogativas e dentre 

elas podemos destacar: a participação na gestão pública, quer opinando, decidindo, 

controlando a execução dos programas desenvolvidos pelo Estado, que por 

determinação da norma estatal máxima deve se desenvolver eficientemente.  

 

Martins Júnior (2002, p.3) em sua obra Controle da Administração Pública 

pelo Ministério Público discorre sobre o tema afirmando que: 

 

A compreensão do termo controle da Administração Pública impende a 
adoção de contornos mais precisos e definidos. A palavra controle tem 
várias acepções (dominação, direção, limitação, fiscalização, vigilância, 
verificação e registro). 

 

Como já aludido, a rigidez e a extensão dos comandos legais inseridos na 

Constituição brasileira nascida em 1988 visam ao aperfeiçoamento da convivência 

social, focada no respeito aos direitos humanos, assim, no tocante à Administração 

pública, devemos realçar o princípio do controle dos atos da Gestão Pública e a 

pessoa física do gestor.  
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Assim surgiram vários instrumentos jurídicos para que a fiscalização se 

procedesse de forma profícua, tais como: a Lei de Responsabilidade Fiscal( Lei 

Complementar 101 de 04 de maio de 2000) e a Lei da Ação Civil Pública. 

 

Mileski (2003, p.136-137) ensina que: 

 

Conforme está colocado no capítulo 1, o Estado é constituído pelo território, 
pelo povo e pelo Governo, desenvolvendo funções para o atendimento ao 
bem público, consoante uma imensa atividade financeira exercida por 
intermédio de seus organismos... 
 
Portanto, a ação estatal envolve a administração do patrimônio e a 
utilização de dinheiros públicos [...] 
 
Contudo, o exercício do poder não raro induz a abusos, impondo-se, por 
esse motivo, a criação e utilização de controles para o uso do poder. 
 
[...] 
 
A função de controle do poder foi estruturada no estado Moderno, quando 
se consolidou uma das  principais características do   Estado de Direito . No 
Estado de Direito a Administração está vinculada  ao cumprimento da lei e 
ao atendimento ao interesse público- atendimento do princípio da legalidade 
e à supremacia do interesse público - por isso para a eficácia dessa 
exigência, torna-se imperativo o estabelecimento de condições que 
verifiquem, constatem e imponham o cumprimento da lei para o 
atendimento ao interesse público , com a finalidade de evitar abuso de 
poder. A isso chama-se controle da Administração Pública.   

 

Pereira (1997)22 quando apresenta o seu plano de reforma administrativa do 

Estado, logo no inicio assim trata o controle : 

 

A melhoria da eficiência exigirá também a descentralização dos serviços, 
aproximando-os da sociedade e do cidadão, retirando do Estado atividades 
que possam ser melhor executadas por entidades públicas apoiadas pelo 
Estado. Também será indispensável redefinir os mecanismos de controle 
convencionais, voltados para o controle de processos, burocratizado e 
ineficaz, redirecionando-os para a avaliação de resultados. 

 

6.4 O MINISTÉRIO PÚBLICO E O CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

                                                 
22 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. A Reforma do Aparelho do Estado e as Mudanças 
Constitucionais: Síntese & Respostas a Dúvidas mais  Comuns. Disponível em: 
<http://www.bresserpereira.org.br/documents/mare/cadernosmare/caderno06.pdf>. Acesso em 30 
abr. 2008. 



115 
 

  

O Ministério Público é uma instituição de Estado legitimada para exercer o 

controle da Administração Pública, mas, como órgão também integrante desta, há 

de seguir todos os mandamentos e preceitos atinentes à gestão pública. 

 

Não é simples prerrogativa de o órgão ministerial exercer o controle direto da 

administração pública é um dever, pois, inserido em sua própria definição 

constitucional, qual seja, defender a democracia e o patrimônio público. 

 

No início de sua publicação, em tom de questionamento, o professor Martins 

Júnior (2002, p.1) lança a seguinte questão: 

 

Com a descrição de novo perfil ao Ministério Público pela Constituição 
Federal de 1988 é importante, atual e contemporâneo verificar se o órgão, 
dotado de independência funcional, exerce controle sobre a administração 
pública. 

 

Mais adiante, ao desenvolver sua tese de doutoramento, o Promotor Martins 

Júnior (2002, p.33) responde afirmando que: 

 

Sem prejuízo da ação civil pública com tal escopo,o Ministério Público 
exerce controle sobre a administração pública, com vários instrumentos 
concentrados na expressão “defensor do povo” que se revela do art. 129, II, 
da Constituição Federal. Seu perfil é muito assemelhado ao de ombudsman 
das legislações européias, como se nota na doutrina. 

 

O Parquet possui uma grande legitimidade conferida pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal para atuar diretamente no controle da Administração 

Pública. A missão da instituição transpassa a observação do cumprimento pela 

gestão publica dos comandos jurídicos da legalidade, da impessoalidade e da 

eficácia determinados em nossa Carta Magna, pois, dentre as suas atribuições pode 

questionar o ato administrativo tanto das formalidades macros até as micro e se 

imiscuir no processo de execução das mesmas. 

 

Assim, para exercer o controle de atos administrativos o órgão ministerial 

pode e deve analisá-los do nascedouro à sua execução. 
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A respeito do tema o Procurador da República Gomes (2003, p.19-20) em sua 

obra: O Ministério Público e o controle da omissão administrativa: o controle da 

omissão estatal no direito Ambiental nos mostra que: 

 

 A Constituição Federal conferiu um novo perfil ao Ministério Público, 
delineando-o como “instituição permanente, essencial à função jurisdicional 
do Estado”, dizendo incumbir-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.  
 
Trata-se de instituição essencial à função jurisdicional do Estado [...] 
 
[...] cuida-se de instituição permanente, isto é, sempre presente, da qual não 
se prescinde, cabendo inclusive anotar que consiste em crime de 
responsabilidade o ato do Presidente da República que atente contra o livre 
exercício do Ministério Público (CF, art. 85,inc. II). 
 
[...] 
 
Aliás, seria pertinente observar o papel destacado que tem o Ministério 
Público na sistemática da nova Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar 101, de 4 de maio de 2000), uma vez que, além de fazer 
parte do conselho de gestão fiscal que realizará o acompanhamento e a 
avaliação, de forma permanente, da política e operacionalidade da gestão 
fiscal,juntamente com representante de poderes (art.67), ainda será 
responsável pela punição criminal e por improbidade administrativa 
daqueles que violarem as regras dos referidos diplomas (ar. 73). 
 
Por outro lado, só o fato de constituir a essência do Ministério Público a 
atribuição de garantir a efetiva aplicação da lei – enforcement -  garante o 
papel político da instituição. 
 

6.5 CRÍTICAS AO MODELO ATUAL DE INQUÉRITO CIVIL 

 

Nos estudos que empreendemos verificamos que ao modelo atual do 

inquérito civil atende às suas finalidades, não obstante, em termos de eficiência, 

eficácia e controle, pode vir a ser mais ágil. 

 

Detectamos três pontos de ordem procedimental administrativa na fase de 

colheita de provas que podem ser aperfeiçoados e um referente ao controle não do 

ato investigativo em si, mas, referente ao controle da atuação do presidente das 

investigações. 

 

Com efeito, após instalar o inquérito civil, seu presidente ditará o caminho a 

ser seguido podendo coletar as provas necessárias ao seu deslinde de diversas 

formas, ou seja, poderá ouvir testemunhas, determinar inspeções, perícias e até 
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proceder a “quebra” do sigilo fiscal do investigado e requerer escutas telefônicas e 

envio de dados bancários, sem que o investigado seja previamente comunicado ou 

ouvido no bojo da peça de investigação. 

 

Em termos técnicos não há formalidades a serem seguidas quando da 

instrução de inquérito civil, mesmo o contraditório, o investigador ditará o 

procedimento, inclusive o prazo para conclusão é largo, visto que, se não for 

possível terminar as investigações em um ano, o tempo fixado em comando jurídico, 

este pode ser prorrogado indefinidamente. 

 

Comentado sobre o inquérito civil Mazzilli (2007, p.70-71) ensina que: 

 

A instauração do inquérito civil dá-se quando o órgão do Ministério Público 
necessite instruir-se sobre a existência de lesão ou possibilidade de lesão a 
um dos interesses cuja defesa na área civil lhe seja cometida por lei. 
 
[...] 
 
O inquérito civil é o meio próprio, por excelência para colheita de elementos 
de convicção de que o Ministério Público necessita para eventual 
propositura de ação civil pública. 
 
No inquérito civil, é possível distinguir a fase de instauração [...], a fase de 
instrução (colheita de provas: oitiva de testemunhas, juntada de 
documentos, realização de vistorias, exames e perícias) e a fase de 
conclusão [...] .   

 

Cesar (2006, p.49) em sua obra: Tutela Coletiva, ao comentar o inquérito civil 

e a sua instrução leciona que: 

 

Como já dissemos, o inquérito civil é um poderoso instrumento colocado à 
disposição do Ministério Público para apurar qualquer ofensa aos direitos e 
interesses de natureza coletiva, conforme previsto na lei Maior ( art.129). 
 
O próprio membro do Ministério Público que preside o inquérito tem poderes 
para realizar atividades investigatórias. 

 

Assim sendo, está ao alvedrio do membro do órgão ministerial a maneira de 

colher as provas necessárias ao deslinde de suas investigações. 

 

Visando ao disciplinamento do inquérito civil, o Conselho Nacional do 

Ministério Público, órgão de controle administrativo e financeiro do Parquet criado 

pela Emenda Constitucional número 45, denominada de reforma do judiciário, 
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expediu uma resolução, a de número 23, de 17 de setembro de 2007, contudo, 

manteve a informalidade da instrução do inquérito civil, vide o anexo. 

 

O Ministério Público de Pernambuco para se adequar à supra citada 

resolução do Conselho Superior editou a Resolução número RES-CSMP Nº. 005/07, 

que foi revogada, e, substituída pela Resolução RES-CSMP Nº. 002/08 publicada no 

Diário Oficial do Estado de Pernambuco em 25 de outubro de 2008, vide o anexo. 

 

Pois bem, do cotejamento das normas acima citadas vemos que a 

informalidade na instrução do inquérito civil continua a prevalecer, sendo em nossa 

opinião o melhor caminho a ser seguido, visto que, não prende o presidente a 

formas que, se não seguidas, invalidam a investigação como um todo. 

 

Entretanto, destacamos quatro aspectos na fase de instrutória da resolução 

pernambucana, que podem ser alvo de aperfeiçoamento, quais sejam: a) os 

membros do Ministério Público pernambucano que conduzem sua investigação; b) a 

prova técnica poder ser dispensada; c) o fato das despesas do inquérito civil serem 

todas custeadas pelo órgão investigante; d) não haver a necessidade de 

comunicação a  um órgão superior quando o presidente resolve investigar, junto ao 

Fisco,as contas do investigado.  Vejamos, pois, cada um com a nossa crítica e a 

sugestão. 

 

a) Os membros do Ministério Público pernambucano que conduzem sua 

investigação: 

 

O comando jurídico do artigo 7º combinado com o artigo 13º da resolução 

02/200823 do Conselho Superior do Ministério Público assim comanda: 

 

Capítulo V – DO PROCESSAMENTO E INSTRUÇÃO 
Art. 7º. Os inquéritos civis e os procedimentos de investigação preliminar 
serão presididos pelo órgão de execução do Ministério Público dotado de 
atribuições legais correlatas ao objeto dos mesmos. 
[...] 

                                                 
23 MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO. Resolução RES - CSMP Nº. 002/08 . Disciplina o 
Inquérito Civil e Procedimentos outros destinados à Tutela Extrajudicial de Direitos Transindividuais. 
Disponível em:<http://www.mp.pe.gov.br/index.pl/legislao>. Acesso em 19 dez. 2008. 
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Art. 13. Se, no curso do inquérito civil ou do procedimento de investigação 
preliminar faltar ao órgão de execução atribuição para investigar os fatos 
que ensejaram sua instauração, deverá encaminhá-lo ao órgão competente, 
mediante despacho fundamentado, cuja cópia deverá ser enviada à 
Corregedoria-Geral do Ministério Público no prazo do art. 7º, § 1º. 

 

Ora, em uma investigação de utilização indevida de tributos ambientais 

promovida pelo Promotor do Patrimônio Público, desencadeia outros aspectos de 

lesão jurídica que envolve aspectos criminais, qual seja, a sonegação fiscal e 

conseqüências ambientais. 

 

Portanto, entendemos que as normas acima podem ser aperfeiçoadas, se na 

instauração de uma investigação envolvendo lesão de direitos oriundos de  uso de 

tributos ambientais devem ser chamados para acompanhar a peça investigatória ou 

membros do Ministério Público que tenha atribuições para conduzir uma 

investigação de sonegação fiscal e de dano ao meio ambiente. 

 

O procedimento, a ser presidido pelo Promotor que instaurar a investigação, 

contará com o acompanhamento dos outros que em uma só investigação tomarão 

as providências necessárias em seus campos de atuação. 

 

A implantação da sugestão acima torna mais eficaz e eficiente o 

procedimento, pois, reduz custos e o tempo global do ato de investigação. 

 

Vale salientar que, se os membros do Ministério Público chamados entender 

que não há repercussão em sua área já não precisam receber o procedimento para 

analisá-lo. 

 

b) a prova técnica poder ser dispensada: 

 

Dentre as providências que o presidente de um inquérito pode dispor está a 

prova pericial, conforme norma do artigo oitavo da resolução ministerial de 

Pernambuco estudada, vejamos: 

 

Art. 8º. Para a instrução do inquérito civil e do procedimento de investigação 
preliminar, o órgão de execução poderá requisitar certidões, documentos, 
informes, exames ou perícias de qualquer organismo público, além de 
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documentos e informações de entidades privadas, atendido o disposto no 
art. 8º, § 1º. da Lei nº. 7347/85. 

 

A perícia é uma prova técnica e objetiva, produzida por pessoa com formação 

especializada no campo investigado, desvinculada do caráter subjetivo, visando a 

esclarecer um ponto importante da investigação.  

 

A prova pericial é disciplinada em lei civil no artigo 420 do Código de 

Processo civil que reza (BRASIL, 1973): 

 

LivroI 
Do Processo de Conhecimento 
Título VIII 
Do Procedimento Ordinário 
Capítulo VI 
Das Provas 
Seção VII 
Da Prova Pericial 
 
Art. 420 - A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. 
 
[...] 
Parágrafo único - O juiz indeferirá a perícia quando: 
I - a prova do fato não depender do conhecimento especial de técnico; 
II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas; 
III - a verificação for impraticável. 
[...] 
Art. 436 - O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua 
convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. 

 

Assim, mesmo não sendo obrigatória e podendo não ser considerada, a prova 

técnica deveria ser observada pelo presidente das investigações para ter uma 

melhor compreensão da lide que lhe foi apresentada. 

 

Portanto, entendemos que uma perícia técnica contábil e ambiental trariam 

ganhos para a investigação,notadamente, por que agilizam os procedimento com 

relação ao seu deslinde, bem como, é um indicador do rumo a ser tomado.  

 

c) o fato das despesas do inquérito civil serem todas custeadas pelo órgão 

investigante: 

 

A Lei da Ação Civil Pública determina que nos casos de ação civil pública ou 

na execução de Termos de Ajustamento de Conduta, com condenação do 
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responsável ao pagamento de indenização em pecúnia, os recursos recebidos 

deverão ser destinados ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos, para posterior 

aplicação na reconstituição dos bens lesados, indo também para tal fundo. 

 

Tal fundo se destina a reparar financeiramente o dano causado, entretanto, a 

referida e a sua regulamentação pelo órgão ministerial não prevê quem paga os 

custos da investigação, sendo esta suportada pelo órgão investigador. 

 

Na resolução pernambucana sobre inquérito civil24 só há previsão para o 

investigado pagar cópias do procedimento, observemos: 

 

Art. 8º. Para a instrução do inquérito civil e do procedimento de investigação 
preliminar, o órgão de execução poderá requisitar certidões, documentos, 
informes, exames ou perícias de qualquer organismo público, além de 
documentos e informações de entidades privadas, atendido o disposto no 
art. 8º, § 1º. da Lei nº. 7347/85. 
[...] 
§ 5º. As despesas decorrentes da extração de cópias correrão por conta de 
quem as requereu.  

 

Entendemos que tanto no Termo de Ajustamento de Conduta quanto na Ação 

Civil Pública o causador do dano deve pagar os custos do inquérito civil, pois, não 

deve a sociedade suportar os custos da investigação estes tem que ressarcir a 

instituição investigadora. 

 

d) Não haver a necessidade de comunicação a um órgão superior quando o 

presidente resolve investigar, junto ao Fisco, as contas do investigado: 

 

Dentre as providências que podem ser tomadas para se proceder uma 

investigação de dano ao patrimônio público oriundo de tributos ambientais,pode o 

presidente do inquérito “quebrar” o sigilo fiscal do investigado e requerer ao Poder 

Judiciário a “quebra” dos sigilos bancários e telefônico,porém,não precisa comunicar 

tal ato ao Conselho Superior do Ministério Público,órgão encarregado de 

acompanhar  em segunda instância o inquérito civil, nem tampouco à Corregedoria 

do Ministério Público do Estado de Pernambuco, órgão que examina as condutas 

                                                 
24 MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO. Resolução RES - CSMP Nº. 002/08 . Disciplina o 
Inquérito Civil e Procedimentos outros destinados à Tutela Extrajudicial de Direitos Transindividuais. 
Disponível em:<http://www.mp.pe.gov.br/index.pl/legislao>. Acesso em 19 dez. 2008. 
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dos Promotores, a responsabilidade é objetiva conforme vemos do artigo décimo 

primeiro e seguintes da resolução número 02 de 200825. Vejamos: 

 

Art. 11. O órgão de execução do Ministério Público fornecerá, no prazo de 
até 05 (cinco) dias, cópia autenticada ou certidão do inquérito civil e do 
procedimento de investigação preliminar, ou de quaisquer de suas peças 
que não estejam sujeitas a sigilo, a quem tiver legítimo interesse e 
justificadamente o requerer por escrito, arcando o interessado com os 
custos dela decorrentes. 
§ 1º. Será admitido o caráter sigiloso do inquérito civil, por despacho 
fundamentado, quando a lei assim o determinar, ou quando imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado. 
§ 2º. Por se tratar de procedimento investigatório, o órgão de execução 
deverá, no que se refere à divulgação e publicidade dos atos, preservar a 
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem dos interessados. 
§ 3º. O membro do Ministério Público será responsável pelo uso indevido 
das informações e documentos que requisitar, inclusive nas hipóteses legais 
de sigilo (art. 6º, § 2º, LCE nº. 12/94). 
§ 4º. Será deferida vista dos autos ao advogado devidamente habilitado. 
§ 5º. No caso de o sigilo (fiscal, bancário ou telefônico) envolver mais de 
uma pessoa, o advogado, munido de procuração, terá acesso 
exclusivamente aos dados do seu cliente. 
 

Entendemos que para proteção dos direitos individuais do investigado deve 

haver a obrigatoriedade do presidente do inquérito comunicar tal ato ao Conselho 

Superior do órgão ministerial. 

 

Por fim, apenas a título de esclarecimento, passo a reproduzir a definição de 

Conselho Superior do Ministério Público pernambucano26 e de sua Corregedoria27 

inserida em seu sítio: 

 

CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
O que é o Conselho Superior 
O Conselho Superior do Ministério Público é composto pelo Procurador 
Geral de Justiça, que o preside, pelo Corregedor Geral do Ministério Público 
e por sete Procuradores de Justiça, eleitos pelos integrantes da carreira. 
Compete ao Conselho indicar ao Procurador Geral, em lista tríplice, os 
candidatos à promoção ou remoção por merecimento, bem como a lista de 
Promotores que substituirão os Procuradores por convocação. Também é 
de competência do Conselho a determinação de disponibilidade ou remoção 
compulsória de membros, aprovação do quadro de antigüidade da 
instituição, sugestão de recomendações ao Procurador Geral para os 

                                                 
25 MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO. Resolução RES - CSMP Nº. 002/08 . Disciplina o 
Inquérito Civil e Procedimentos outros destinados à Tutela Extrajudicial de Direitos Transindividuais. 
Disponível em:<http://www.mp.pe.gov.br/index.pl/legislao>. Acesso em 19 dez. 2008. 
26 MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO. Corregedoria-Geral do Ministério Público . 
Disponível em: <http://www.mp.pe.gov.br/index.pl/corregedoria>. Acesso em 05 fev 2009. 
27MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
Disponível em: < http://www.mp.pe.gov.br/index.pl/conselho_mppe>. Acesso em 05 fev 2009. 
 



123 
 

  

órgãos do Ministério Público e autorização de afastamento de Promotores e 
Procuradores. 
 
Corregedoria-Geral do Ministério Público 
 
A Corregedoria Geral do Ministério Público é o órgão orientador e 
fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros da 
instituição. A ela cabe realizar correições e inspeções, remetendo relatório 
reservado ao Colégio de Procuradores de Justiça, além de propor ao 
Conselho Superior do Ministério Público o não vitaliciamento de membros 
do Ministério Público. Na primeira quinzena de fevereiro, o Corregedor 
Geral deve apresentar ao Procurador Geral de Justiça o relatório com os 
dados estatísticos sobre as atividades das Procuradorias e Promotorias de 
Justiça, relativas ao ano anterior. 
 

Portanto, entendemos que adotadas as medidas acima indicada o inquérito civil 

será mais eficiente, eficaz e controlado. 
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CONCLUSÕES 

 

Observamos, neste estudo, que o desenvolvimento econômico proporcionado 

ao ser humano trouxe à baila à degradação do seu habitat em sentido inverso e 

desproporcional, visto que o progresso econômico foi inferior aos malefícios 

causados a todos os seres viventes.  

 

O Planeta Terra, diariamente, mostra o esgotamento de seus recursos 

naturais associado ao colapso de seu ecossistema. 

 

O ambientalista Alvarenga (2001, p. 33) em seu livro confirma tal 

entendimento ao demonstrar que: 

 

O fato é que, após séculos de intermináveis e irracionais devastações dos 
recursos naturais, passou a própria natureza a reagir com violência ao 
processo desordenado do progresso econômico, a qualquer custo, e ao 
descontrolado crescimento social em curso no planeta.  Ao lado da fauna e 
da flora, o próprio homem (silvícola),antes em comunhão com a natureza, 
também desaparece.O exaurimento do solo, a eliminação das árvores, a 
contaminação das águas, a desertificação, a poluição do ar, etc., 
consubstancia desolador quadro de destruição ambiental.   

 

O homem tomou consciência da degradação ambiental, pois, constatou que a 

depredação do planeta, via destruição de recursos naturais e do ecossistema global, 

levaria o planeta à falência, tal preocupação o levou  a criar planos de preservação 

de seu  habitat. 

 

Portanto, diante da complexidade e da importância que a matéria ambiental 

exigia, o Estado, maior responsável pela resolução do problema ambiental, resolveu 

elevá-la à condição de norma constitucional, consagrando seus princípios em suas 

Carta Magna.  

     

No Brasil, o marco legal referente à defesa do habitat de sua população se dá 

com o advento da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) ao comandar, em 

seu artigo 225, que: 

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
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Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações.  

     

Portanto, a solução da questão ambiental passa necessariamente pelo 

Estado, visto que foi criado ante a necessidade dos homens de coabitarem, e, 

juntos, buscarem a felicidade global, cabendo-lhe a missão de prover a satisfação 

geral dos indivíduos que o habitam, dando-lhes as condições mínimas de existência.  

 

A cronologia da existência do homem denota que este passou por diversos 

momentos históricos, sendo estes reflexos inexoráveis do modo de produção 

econômica, religiosidade vigente, e ainda, das formas de governo e o modo de 

administração instituído, sendo estes elementos intimamente ligados entre si. Tal 

tese tem o apoio do jurista brasileiro Barbosa (1932, p.38), o qual comenta que: “As 

constituições são conseqüência da irresistível evolução econômica do mundo”. 

 

Pois bem, a partir da nova consciência ambiental o ente Estatal tomou para si 

a responsabilidade de avaliar criteriosamente todos os empreendimentos 

econômicos que afetam o habitat e conseqüentemente, dentre outros instrumentos, 

se utiliza dos tributos, ou seja, da carga tributária decorrente da atividade com fito de 

incentivar ou reprimir danos ambientais.  

 

Assim, o tributo, é utilizado como um elemento essencial para proteger e 

defender à natureza e, corolariamente, os seus habitantes.   

 

No Direito Brasileiro este elemento é encontrado em sua Carta Magna no 

capítulo relativo ao Sistema Tributário Nacional, pois, neste está a pessoa jurídica 

estatal autorizada a proceder à  criação de uma tributação proibitiva, no sentido de 

que onera atividades econômicas e/ou o uso de determinados recursos naturais por 

serem  necessários à preservação ambiental.  

   

Destarte, encontramos na vigente legislação tributária brasileira tributos 

utilizados com matizes de preservação ambiental, visto que implicam em verdadeiro 

ônus tributário, cujo objetivo final é de se ponderar a utilidade e, até, desestimular 

atividades nocivas ao meio-ambiente, bem como, tributos que incentivam atividades 

benéficas ao habitat humano.   
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Em verdade, a instituição de tributos de natureza ambiental se torna um vetor 

altamente eficaz para a preservação do meio-ambiente.  

 

Deste modo, a fiscalização do meio ambiente e a aplicação dos tributos 

ambientais é atribuição do Ministério Público que intervém com seu poder-dever de 

observar o cumprimento das praticas ambientais e da aplicação do dinheiro público 

nos programas efetivados por entidades públicas, privadas e do terceiro setor. 

 

Com efeito, para exercer a sua função, o órgão ministerial se vale de 

instrumentos legais que lhe legitimam a fiscalizar e acionar o Poder Judiciário para 

corrigir ou sanar alguma distorção envolvendo as pessoas físicas e/ou jurídicas, 

dentre as ferramentas de que dispõe o Órgão Ministerial está o Inquérito Civil e a 

Ação Civil Pública. 

 

Tal mandamento está inserido na Constituição Federal vigente que incumbe 

ao órgão do Ministério Público a responsabilidade pela defesa da ordem jurídica, dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis e do próprio regime democrático, 

comando explicitamente  do inciso III, do seu artigo 129, que reza : 

 

Art. 129: São funções institucionais do Ministério Público:  
III -  promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos 
e coletivos”.   
(BRASIL, 1988) 

 

Ocorre que o rito procedimental da colheita de provas do inquérito civil não 

está disciplinado, no que tange à investigação da aplicação das verbas pecuniárias 

oriundas de tributos ambientais,e, portanto, todo rito a ser empregado está ao 

alvedrio do investigador, ou seja, embasado no caráter subjetivo e não obedecendo 

ditames normativos de caráter objetivo. 

 

Assim, caberá ao representante do Ministério Público, que preside as 

investigações, em razão de sua independência funcional, ditar o rito a ser seguido 

quando patrocina uma investigação, via inquérito civil público.  
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Em verdade, inquérito civil público é absolutamente informal, inclusive não 

contempla o contraditório, mas, é limitado genericamente pelos princípios atinentes 

às garantias constitucionais dos cidadãos, porém, durante a investigação, o 

procedimento permite a colheita de toda e qualquer prova necessária ao deslinde da 

demanda apresentada.  

 

Ao estudarmos a questão detectamos que o modelo apresentado em quatro 

tópicos pode ser aperfeiçoado proporcionando uma maior eficiência, eficácia a um 

custo menor, bem como, há a necessidade de maior controle do procedimento pelo 

órgão do Parquet encarregado de fazê-lo quando se quebra o sigilo fiscal, bancário 

e telefônico do investigado. 

 

Daí, baseado nos preceitos da moderna Administração apresentamos quatro 

medidas que devem ser tomadas para que o inquérito civil se torne um 

procedimento mais eficiente, eficaz e controlado são eles: 

 

a) Chamamento, para acompanhar a peça investigatória dos membros do 

Ministério Público que possam atribuições para conduzir uma investigação de 

sonegação fiscal e de dano ao meio ambiente. 

 

b) Criação de um fundo que se destine a reparar financeiramente o 

investigador dos custos da investigação. 

 

c) Seja procedida, sempre que possível, uma perícia técnico-contábil e 

ambiental em todo procedimento de investigação. 

 

d) a obrigatoriedade do presidente do inquérito comunicar as ‘quebras’ de 

sigilo fiscal, bancário e telefônico ao Conselho Superior do órgão ministerial. 

  

Tal conclusão advém dos estudos e das consultas bibliográficas e eletrônicas 

aliados a observação de documentos, distribuídos nos diversos capítulos desta 

dissertação, produzida sob a égide da metodologia da pesquisa-ação.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: LEI N O 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985. 

 
 

 

Presidência da República  
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos  

LEI No 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985.  

Vide texto compilado  

Regulamento 

Regulamento 

Regulamento 

Mensagem de veto 

Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por 
danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a 
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras 
providências. 

       O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

        Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de 
responsabilidade por danos causados: 

        Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de 
responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: (Redação dada pela Lei nº 8.884, de 
11.6.1994) 

        l - ao meio-ambiente; 

        ll - ao consumidor; 

        III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;  

        III – à ordem urbanística; (Incluído pela Lei nº 10.257, de 10.7.2001)  (Vide Medida provisória nº 
2.180-35, de 2001) 

         IV - (VETADO). 
           IV – a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. (Incluído pela Lei nº 8.078 de 1990) 

        IV – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; (Renumerado 
do Inciso III, pela Lei nº 10.257, de 10.7.2001) 

       V - por infração da ordem econômica. (Incluído pela Lei nº 8.884 de 1994)  
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        V - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. (Renumerado do Inciso IV, pela Lei nº 10.257, 
de 10.7.2001) (Vide Medida provisória nº 2.180-35, de 2001) 
        VI - por infração da ordem econômica. (Renumerado do Inciso V, pela Lei nº 10.257, de 
10.7.2001) 
        Parágrafo único.  Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam 
tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros 
fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. (Vide 
Medida Provisória nº 2.180-35, de 24.8.2001) 

        V - por infração da ordem econômica e da economia popular; (Redação dada pela Medida 
provisória nº 2.180-35, de 2001) 

        VI - à ordem urbanística. (Redação dada pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001) 

        Parágrafo único.  Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam 
tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros 
fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. 
(Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001) 

        Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo 
juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa.  

        Parágrafo único  A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações 
posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. (Incluído pela 
Medida provisória nº 2.180-35, de 2001) 

        Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de 
obrigação de fazer ou não fazer. 

        Art. 4º Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins desta Lei, objetivando, inclusive, evitar o 
dano ao meio-ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico (VETADO). 

        Art. 4o Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins desta Lei, objetivando, inclusive, evitar o 
dano ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem urbanística ou aos bens e direitos de valor artístico, 
estético, histórico, turístico e paisagístico (VETADO). (Redação dada pela Lei nº 10.257, de 
10.7.2001) 

        Art. 5º A ação principal e a cautelar poderão ser propostas pelo Ministério Público, pela União, 
pelos Estados e Municípios. Poderão também ser propostas por autarquia, empresa pública, 
fundação, sociedade de economia mista ou por associação que: 
        l - esteja constituída há pelo menos um ano, nos termos da lei civil; 
        II - inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio-ambiente, ao consumidor, ao 
patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (VETADO). 
        II - inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, ao 
patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, ou a qualquer outro interesse difuso ou 
coletivo. (Redação dada pela Lei nº 8.078, de 11.9.1990) 
        II - inclua entre suas finalidades institucionais a proteção ao meio ambiente ao consumidor, à 
ordem econômica, à livre concorrência, ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico; (Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994) 

        Art. 5o  Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: (Redação dada pela Lei 
nº 11.448, de 2007). 

        I - o Ministério Público; (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007). 

        II - a Defensoria Pública; (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007). 
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        III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; (Incluído pela Lei nº 11.448, de 
2007). 

        IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; (Incluído pela Lei 
nº 11.448, de 2007). 

        V - a associação que, concomitantemente: (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007). 

        a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil; (Incluído pela Lei nº 
11.448, de 2007). 

        b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à 
ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico. (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007). 

        § 1º O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente 
como fiscal da lei. 

        § 2º Fica facultado ao Poder Público e a outras associações legitimadas nos termos deste artigo 
habilitar-se como litisconsortes de qualquer das partes. 

        § 3º Em caso de desistência ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério 
Público assumirá a titularidade ativa. 

          § 3° Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o 
Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. (Redação dada pela Lei nº 8.078, 
de 1990) 

         § 4.° O requisito da pré-constituição pode rá ser dispensado pelo juiz, quando haja manifesto 
interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem 
jurídico a ser protegido. (Incluído pela Lei nª 8.078, de 11.9.1990) 

        § 5.° Admitir-se-á o litisconsórcio faculta tivo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito 
Federal e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. (Incluído pela Lei nª 
8.078, de 11.9.1990) (Vide Mensagem de veto)   (Vide REsp 222582 /MG - STJ) 

            § 6° Os órgãos públicos legitimados pod erão tomar dos interessados compromisso de 
ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título 
executivo extrajudicial. (Incluído pela Lei nª 8.078, de 11.9.1990) (Vide Mensagem de veto)  (Vide 
REsp 222582 /MG - STJ) 

        Art. 6º Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério 
Público, ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto da ação civil e indicando-lhe 
os elementos de convicção. 

        Art. 7º Se, no exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos que 
possam ensejar a propositura da ação civil, remeterão peças ao Ministério Público para as 
providências cabíveis. 

        Art. 8º Para instruir a inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as 
certidões e informações que julgar necessárias, a serem fornecidas no prazo de 15 (quinze) dias. 

        § 1º O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de 
qualquer organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que 
assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 (dez) dias úteis. 
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        § 2º Somente nos casos em que a lei impuser sigilo, poderá ser negada certidão ou informação, 
hipótese em que a ação poderá ser proposta desacompanhada daqueles documentos, cabendo ao 
juiz requisitá-los. 

        Art. 9º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da 
inexistência de fundamento para a propositura da ação civil, promoverá o arquivamento dos autos do 
inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente. 

        § 1º Os autos do inquérito civil ou das peças de informação arquivadas serão remetidos, sob 
pena de se incorrer em falta grave, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério 
Público. 

        § 2º Até que, em sessão do Conselho Superior do Ministério Público, seja homologada ou 
rejeitada a promoção de arquivamento, poderão as associações legitimadas apresentar razões 
escritas ou documentos, que serão juntados aos autos do inquérito ou anexados às peças de 
informação. 

        § 3º A promoção de arquivamento será submetida a exame e deliberação do Conselho Superior 
do Ministério Público, conforme dispuser o seu Regimento. 

        § 4º Deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de arquivamento, designará, 
desde logo, outro órgão do Ministério Público para o ajuizamento da ação. 

        Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 
10 (dez) a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, a recusa, o 
retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando 
requisitados pelo Ministério Público. 

        Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz 
determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob 
pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, 
independentemente de requerimento do autor. 

        Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão 
sujeita a agravo. 

        § 1º A requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à 
ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o Presidente do Tribunal a que competir o 
conhecimento do respectivo recurso suspender a execução da liminar, em decisão fundamentada, da 
qual caberá agravo para uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da publicação 
do ato. 

        § 2º A multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da 
decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o 
descumprimento. 

        Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um 
fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão 
necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos 
destinados à reconstituição dos bens lesados. 

        Parágrafo único. Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado em 
estabelecimento oficial de crédito, em conta com correção monetária. 

        Art. 14. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à 
parte. 
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        Art. 15. Decorridos 60 (sessenta) dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que 
a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público. 

        Art. 15. Decorridos sessenta dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que a 
associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual 
iniciativa aos demais legitimados. (Redação dada pela Lei nº 8.078, de 1990) 

        Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, exceto se a ação for julgada 
improcedente por deficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra 
ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. 

        Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do 
órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em 
que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova 
prova. (Redação dada pela Lei nº 9.494, de 10.9.1997) 

        Art. 17. O juiz condenará a associação autora a pagar ao réu os honorários advocatícios 
arbitrados na conformidade do § 4º do art. 20 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de 
Processo Civil, quando reconhecer que a pretensão é manifestamente infundada. (Suprimido pela Lei 
nº 8.078, de 1990) 
        Parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores 
responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados ao décuplo das custas, sem 
prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. (Vide Lei nº 8.078, de 11.9.1990) 

        Art. 17. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela 
propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das 
custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. (Renumerado do Parágrafo Único com 
nova redação pela Lei nº 8.078, de 1990) 

        Art. 18. Nas ações de que trata esta Lei não haverá adiantamento de custas, emolumentos, 
honorários periciais e quaisquer outras despesas. 

        Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, 
honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo 
comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais. (Redação dada 
pela Lei nº 8.078, de 1990) 

        Art. 19. Aplica-se à ação civil pública, prevista nesta Lei, o Código de Processo Civil, aprovado 
pela Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, naquilo em que não contrarie suas disposições. 

        Art. 20. O fundo de que trata o art. 13 desta Lei será regulamentado pelo Poder Executivo no 
prazo de 90 (noventa) dias. 

        Art. 21. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

         Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for 
cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor.  (Incluído 
Lei nº 8.078, de 1990) 

        Art. 22. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. (Renumerado do art. 21, pela Lei nº 
8.078, de 1990) 

        Art. 23. Revogam-se as disposições em contrário. (Renumerado do art. 22, pela Lei nº 8.078, de 
1990) 

        Brasília, em 24 de julho de 1985; 164º da Independência e 97º da República. 
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JOSÉ SARNEY 
Fernando Lyra 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 25.7.1985 
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ANEXO 2:  LEI Nº 8.625, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1993.  

 
 

 

Presidência da República  
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos  

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; 
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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. 

Art. 6º São também órgãos de Administração do Ministério Público: 

I - as Procuradorias de Justiça; 

II - as Promotorias de Justiça. 
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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. 

§ 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. 
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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; 

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; 
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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; 

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; 
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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. 

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; 



147 
 

  

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; 

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; 
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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 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 eqüitativa 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. 

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; 
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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; 

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; 
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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; 

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; 
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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. 

§ 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 
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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; 

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; 
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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.  

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. 
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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 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. 
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§ 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; 

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; 
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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: 

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; 



157 
 

  

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. 

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. 

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; 
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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; 

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. 
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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. 

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. 

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. 
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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. 

§ 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 
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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. 

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. 
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§ 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. 

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. 
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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. 

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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Ementa: Dispõe sobre a organização,  

as atribuições e o estatuto do Ministério  

                      Público de Pernambuco. 

 

 

L I V R O I 

DA ESTRUTURA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
TÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO E DAS ATRIBUIÇÕES 

Capítulo I 

DOS PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS 

 

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 - 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 extinção de seus 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; 

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 da 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 decorrentes de sua autonomia. 

§ 1º - O Ministério Público instalará seus órgãos e serviços em prédios sob sua 
administração, além das dependências a ele reservadas nos prédios destinados 
ao funcionamento da Magistratura. 
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§ 2º - Nos edifícios dos fóruns serão reservadas instalações condignas ao 
Ministério Público, em prédios, alas ou salas apropriadas e independentes. 

§ 3º - Os atos de gestão administrativa do Ministério Público, incluindo convênios, 
contratações, aquisições e alienações de bens e serviços, não podem ser 
submetidos a prévia apreciação de qualquer órgão do Poder Executivo. 

§ 4º - 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. 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 à Assembléia Legislativa. 

§ 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 omissão e o retardamento no cumprimento do disposto neste artigo 
configuram atos atentatórios ao livre exercício do Ministério Público. 

§ 3º - Os recursos decorrentes de doações em dinheiro, alienação de bens e 
cobrança de taxas de inscrição ou mensalidades, para prestação de concursos e 
freqüência a cursos ou seminários, serão depositados em estabelecimento 
bancário oficial e destinados, exclusivamente, à consecução dos objetivos da 
instituição. (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

§ 4º - A fiscalização contábil, 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 Colégio de Procuradores de Justiça, mediante 
controle interno.  

 

Capítulo II 

DAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS 

 

Art. 4º - Além de outras funções constitucionais e legais, incumbe ao Ministério 
Público: 

I - propor ação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou 
municipais, em face da Constituição Estadual; 

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, 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) 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 
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funções institucionais, não importando a fase ou grau de jurisdição em que se 
encontrem os processos; 

VI – exercer a fiscalização dos estabelecimentos prisionais, dos que abriguem 
idosos, crianças e adolescentes, incapazes, pessoas portadoras de deficiência, 
das entidades fundacionais, bem como daquelas que prestem serviços de 
finalidade pública; (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

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 Tribunal de Justiça do Estado, ao Superior Tribunal de 
Justiça e ao Supremo Tribunal Federal; 

X - exercer, pelo Procurador Geral de Justiça e pelos Promotores de Justiça 
Criminais, de Execução Penal e de Defesa da Cidadania, o controle externo da 
atividade policial, por meio de medidas administrativas e judiciais, podendo, 
inclusive: 

a) ter livre ingresso em delegacias de polícia, institutos médico-legais ou 
estabelecimentos prisionais; 

b) ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade de polícia judiciária; 

c) receber comunicação da prisão de qualquer pessoa por parte da autoridade 
policial estadual, no prazo legal com indicação do lugar onde se encontra o preso 
e cópias dos documentos comprobatórios da legalidade da prisão; 

d) acompanhar inquéritos policiais e outras investigações junto a organismos 
policiais civis ou militares, quando assim considerar conveniente à apuração de 
infrações penais; 

e) receber cópias dos relatórios anuais elaborados pela polícia judiciária, civil ou 
militar, quanto à prevenção e repressão à criminalidade; 

f) ter acesso a cópia de relatório ou boletim de ocorrência lavrados pela Polícia 
Civil ou pela Polícia Militar; 

g) requisitar diligências à Autoridade competente civil ou militar para instruir 
procedimentos administrativos de sua competência, na forma desta lei. 

Parágrafo único - É vedado o exercício das funções do Ministério Público a 
pessoas a ele estranhas, sob pena de nulidade do ato praticado. 

 

Art. 5º - 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; 
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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 mencionados no caput deste 
artigo, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim 
como resposta por escrito. 

 

Art. 6º - 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; 

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 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 nesta lei e, especialmente, 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 a 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. 
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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 de Justiça. 

§ 6º - O inquérito civil, que poderá instruir petição inicial de ação civil pública, será 
instaurado de ofício pelo órgão de execução competente, ou em face de 
representação, ou por determinação do Procurador Geral de Justiça, e obedecerá 
às seguintes regras: 

I - a representação, formulada por pessoa natural ou jurídica, será dirigida ao 
órgão competente do Ministério Público e deverá conter:  

a) nome, qualificação e endereço do representante e, sempre que possível, do 
autor do fato objeto da representação; 

b) descrição do fato a ser investigado; 

c) indicação dos meios de provas e juntada destas, se houver; 

II - do indeferimento da representação caberá recurso ao Conselho Superior do 
Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias contados da data em que o 
representante tomar ciência da decisão; 

III - depois de homologado o arquivamento do inquérito civil ou das peças de 
informação, o órgão do Ministério Público poderá proceder a novas investigações, 
se de outras provas tiver notícia; 

IV - o órgão do Ministério Público, nos inquéritos civis que instaurar, e desde que o 
fato esteja devidamente esclarecido, poderá formalizar, mediante termo nos autos, 
compromisso do responsável quanto ao cumprimento das obrigações necessárias 
à integral reparação do dano. 

 

Capítulo III 

DOS ÓRGÃOS E DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 7º - Integram a estrutura organizacional do Ministério Público: 

I - como órgãos da Administração Superior: 

a) a Procuradoria Geral de Justiça; 

b) o Colégio de Procuradores de Justiça; 

c) o Conselho Superior do Ministério Público; 

d) a Corregedoria Geral do Ministério Público; 

II - como órgãos de Administração: 

a) as Procuradorias de Justiça; 

b) as Promotorias de Justiça; 

III - como órgãos de Execução:  

a) o Procurador Geral de Justiça;  

b) o Colégio de Procuradores de Justiça; (Incluído pela nº. 57/04) 

c) o Conselho Superior do Ministério Público; (Renumerado pela LCE nº. 57/04) 

d) as Centrais de Recursos; (Redação dada pela LCE nº. 128/08) 

e) os Procuradores de Justiça; (Renumerado pela LCE nº. 128/08) 

f) os Promotores de Justiça. (Renumerado pela LCE nº. 128/08) 

IV - como órgãos auxiliares do Ministério Público: (Redação dada pela LCE nº. 
57/04) 
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a) a Subprocuradoria-Geral de Justiça em Assuntos Institucionais; (Redação dada 
pela LCE nº. 128/08) 

b) a Subprocuradoria-Geral de Justiça em Assuntos Administrativos; (Redação 
dada pela LCE nº. 128/08) 

c) a Subprocuradoria-Geral de Justiça em Assuntos Jurídicos; (Redação dada pela 
LCE nº. 128/08) 

d) a Ouvidoria; (Redação dada pela LCE nº. 128/08) 

e) o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Profissional; (Redação dada pela LCE 
nº. 128/08) 

f) as Coordenadorias de Procuradoria Cível e Criminal; (Incluído pela LCE nº. 
128/08) 

g) os Centros de Apoio Operacional; (Incluído pela LCE nº. 128/08) 

h) as Centrais de Inquéritos; (Incluído pela LCE nº. 128/08) 

i) o Núcleo de Inteligência do Ministério Público; (Incluído pela LCE nº. 128/08) 

j) a Comissão de Concurso; (Incluído pela LCE nº. 128/08) 

k) as Coordenadorias de Circunscrição Ministerial; (Incluído pela LCE nº. 128/08) 

l) a Comissão Permanente de Gestão Ambiental. (Incluído pela LCE nº. 128/08) 

V - Junto aos órgãos do Ministério Público atuarão os seguintes serviços 
auxiliares: (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

a) os serviços de apoio técnico e administrativo; (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

b) os estagiários. (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

 

Seção I 

Da Procuradoria Geral de Justiça 

 

Art. 8º - A Procuradoria Geral de Justiça é dirigida pelo Procurador Geral de 
Justiça, nomeado pelo Governador do Estado dentre os componentes de lista 
tríplice, formada por Procuradores de Justiça e eleita pelos integrantes da carreira, 
na primeira semana do mês de janeiro dos anos ímpares, para um mandato de 
dois anos, permitida uma recondução pelo mesmo processo. 

§ 1º - A candidatura à lista tríplice independe de inscrição, permitida a renúncia à 
elegibilidade e publicada a relação dos elegíveis, pelo Colégio de Procuradores de 
Justiça, até cinco dias antes da eleição. 

§ 2º - A eleição será regulamentada e convocada pelo Colégio de Procuradores de 
Justiça até quinze dias antes do pleito, observado o seguinte: (Redação dada pela 
LCE nº. 21/98) 

I - O voto será obrigatório, trinominal e secreto, em cédula em que conste, por 
ordem alfabética, todos os Procuradores de Justiça elegíveis, vedado o voto por 
correspondência ou procuração; (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

II - são inelegíveis os Procuradores de Justiça que, afastados das funções do 
Ministério Público, não as reassumam até noventa dias antes da semana da 
eleição; 

III - o voto dado a candidato inelegível será considerado nulo somente em relação 
àquele; 

IV - a mesa eleitoral será composta por 03 (três) Promotores de Justiça de 3ª 
entrância e presidida pelo mais antigo, escolhidos mediante votação do Colégio de 



173 
 

 

Procuradores, em sessão convocada pelo Diário Oficial, com antecedência de 05 
(cinco) dias; 

V - os incidentes serão resolvidos pela mesa eleitoral, por maioria de votos de 
seus integrantes, cabendo recurso, a ser interposto de imediato, para o Colégio de 
Procuradores; 

VI - o Colégio de Procuradores estará reunido em sessão permanente, no dia da 
eleição, a fim de decidir, de imediato, sobre os recursos referidos no inciso 
anterior; 

VII - concluída a votação e julgados os recursos, caberá à mesa eleitoral a 
apuração do resultado do pleito, competindo ao membro mais moderno a lavratura 
da ata. 

§ 3º - A lista tríplice dos mais votados será remetida dentro de três dias ao 
Governador do Estado, resolvidos os empates pela antiguidade na instância, na 
carreira, no serviço público e, finalmente, pela idade, preferindo-se os mais antigos 
e mais velhos. 

§ 4º - 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 o membro do Ministério Público mais votado, 
para exercício do mandato. 

§ 5º - O Procurador Geral de Justiça será empossado em sessão solene do 
Colégio de Procuradores de Justiça. 

§ 6º - Ocorrendo a vacância do cargo de Procurador Geral de Justiça antes do 
término do mandato, a sucessão far-se-á observando-se a ordem de colocação 
dos remanescentes na lista tríplice; 

§ 7º - Na impossibilidade de se prover o cargo na forma do parágrafo anterior, será 
convocada eleição para complementar o mandato, salvo se a vacância ocorrer nos 
últimos cento e oitenta dias do mandato, hipótese em que ocupará o cargo o 
Procurador de Justiça mais antigo na instância. 

§ 8º - Em caso de falta ou impedimento do Procurador-Geral de Justiça, serão 
sucessivamente chamados ao exercício da função, o Subprocurador-Geral de 
Justiça para Assuntos Institucionais, o Subprocurador-Geral de Justiça para 
Assuntos Administrativos e o Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos 
Jurídicos. (Redação dada pela LCE nº. 128/08) 

§ 9º - O Procurador Geral de Justiça poderá ser destituído por deliberação da 
maioria absoluta da Assembléia Legislativa, mediante proposta do Colégio de 
Procuradores de Justiça, em sua composição plena, pelo voto de dois terços dos 
seus integrantes. 

§ 10 - 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. 

 

Art. 9º Compete à Procuradoria-Geral de Justiça, como órgão da administração 
superior: (Redação dada pela LCE nº. 128/08) 

I - exercer a chefia do Ministério Público, representando-o judicial e 
extrajudicialmente, e dirigindo-lhe as atividades funcionais e os serviços técnicos e 
administrativos; (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

II – integrar, como membro nato, e presidir o Colégio de Procuradores de Justiça, 
o Conselho Superior do Ministério Público, o Órgão Especial do Ministério Público 
e a Comissão de Concurso para ingresso na carreira; (Redação dada pela LCE nº. 
128/08) 
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III - submeter ao Colégio de Procuradores de Justiça as propostas de criação e 
extinção de cargos e serviços auxiliares e do orçamento anual; (Redação dada 
pela LCE nº. 21/98) 

IV - encaminhar à Assembléia Legislativa os projetos de lei de interesse do 
Ministério Público; (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

V - praticar atos e decidir questões relativas à administração geral e execução 
orçamentária do Ministério Público; (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

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; (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

VII - editar atos de aposentadoria e sua cassação, 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; (Redação 
dada pela LCE nº. 21/98) 

VIII - delegar suas funções administrativas; (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

IX - dirimir conflitos de atribuições entre membros do Ministério Público, 
designando quem deva oficiar no feito; (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

X – instaurar e decidir processo disciplinar contra membro do Ministério Público, 
aplicando as sanções cabíveis; (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

XI - expedir recomendações, sem caráter normativo, aos órgãos do Ministério 
Público, para o desempenho de suas funções; (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

XII - 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; (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

XIII – designar membros do Ministério Público para: (Redação dada pela LCE nº. 
128/08) 

a) exercer as atribuições de Subprocurador-Geral de Justiça em Assuntos 
Institucionais, Subprocurador-Geral de Justiça em Assuntos Administrativos e 
Subprocurador-Geral de Justiça em Assuntos Jurídicos e Secretário Geral do 
Ministério Público; (Redação dada pela LCE nº. 128/08) 

b) exercer função de confiança junto aos órgãos da Administração Superior; 
(Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

c) integrar organismos estatais afetos a sua área de atuação, bem como 
comissões de concursos em áreas jurídicas, desde que esteja configurado o 
interesse social e que as funções a serem exercidas sejam compatíveis com a 
finalidade do Ministério Público; (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

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 informação; (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

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; (Redação 
dada pela LCE nº. 21/98) 

f) assegurar a continuidade dos serviços, em caso de vacância, afastamento 
temporário, ausência, impedimento ou suspeição de titular de cargo, ou com 
consentimento deste; (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

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; (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

h) oficiar perante a Justiça Eleitoral de primeira instância, ou junto ao Procurador 
Regional Eleitoral, quando por este solicitado; (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 



175 
 

 

i) exercer as atribuições de dirigente da Escola Superior do Ministério Público, de 
Coordenador dos Centros de Apoio Operacional e de Coordenadores de 
Circunscrição; (Incluído pela LCE nº. 128/08) 

j) integrar o Núcleo de Inteligência do Ministério Público, escolhendo dentre os 
seus integrantes o Coordenador; (Incluído pela LCE nº. 128/08) 

k) compor a Comissão Permanente de Gestão Ambiental. (Incluído pela LCE nº. 
128/08) 

XIV - publicar, bimensalmente, o movimento de entrada e saída de autos judiciais, 
na Procuradoria Geral e nas Procuradorias de Justiça, por cada um de seus 
Procuradores; (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

XV - exercer outras atribuições previstas em lei. (Redação dada pela LCE nº. 
21/98) 

 

Art. 10 - Além de outras atribuições constitucionais e legais, cabe ao Procurador 
Geral de Justiça, como órgão de Execução: 

I - representar ao Tribunal de Justiça 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 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; 

IV - ajuizar ação penal de competência originária do Tribunal de Justiça, nela 
oficiando; 

V - oficiar nos processos de competência originária do Tribunal de Justiça, nos 
limites estabelecidos nesta Lei; 

VI - determinar o arquivamento de representação, notícia de crime, peças de 
informação, conclusão de comissões parlamentares de inquérito e 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 - delegar a membro do Ministério Público suas funções de órgão de execução. 

 

Art. 11 - O Procurador Geral de Justiça poderá ter em seu gabinete, no exercício 
de funções de confiança, Procuradores ou Promotores de Justiça da mais elevada 
entrância ou categoria, por ele designados, sendo-lhe vedada a designação de 
membros do Conselho Superior do Ministério Público para tais funções. (Redação 
dada pela LCE nº. 21/98) 

Parágrafo único. São funções de confiança do Procurador-Geral de Justiça, 
exercidas privativamente por membros do Ministério Público, dentre outras 
previstas em lei, 01 (um) Subprocurador-Geral de Justiça em Assuntos 
Institucionais, 01 (um) Subprocurador-Geral de Justiça em Assuntos 
Administrativos e 01 (um) Subprocurador-Geral de Justiça em Assuntos Jurídicos, 
Chefe de Gabinete, Coordenador de Gabinete, Secretário-Geral do Ministério 
Público, Diretor da Escola Superior do Ministério Público e 15 (quinze) Assessores 
Técnicos em Matéria Cível, Criminal, Administrativa. (Redação dada pela LCE nº. 
128/08) 

Art. 11-A - O Subprocurador-Geral de Justiça em Assuntos Institucionais, o 
Subprocurador-Geral de Justiça em Assuntos Administrativos e o Subprocurador-
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Geral de Justiça em Assuntos Jurídicos serão escolhidos, com atuação delegada, 
livremente, pelo Procurador-Geral de Justiça dentre os Procuradores de Justiça. 
(Incluído pela LCE nº. 128/08) 

§ 1º. Ao Subprocurador-Geral de Justiça em Assuntos Institucionais compete: 
(Incluído pela LCE nº. 128/08) 

I - assistir o Procurador-Geral de Justiça no desempenho de suas funções 
institucionais; (Incluído pela LCE nº. 128/08) 

II - promover a cooperação e a interação entre o Ministério Público e as demais 
instituições públicas e privadas; (Incluído pela LCE nº. 128/08) 

III – promover a participação e o fortalecimento da sociedade civil no 
acompanhamento e fiscalização das políticas públicas; (Incluído pela LCE nº. 
128/08) 

IV – exercer outras atribuições que lhe seja conferidas ou delegadas. (Incluído 
pela LCE nº. 128/08) 

§ 2º. Ao Subprocurador-Geral de Justiça em Assuntos Administrativos compete: 
(Incluído pela LCE nº. 128/08) 

I - coordenar os serviços das assessorias administrativas; (Incluído pela LCE nº. 
128/08) 

II - dirigir as atividades funcionais e os serviços técnicos e administrativos; 
(Incluído pela LCE nº. 128/08) 

III - assistir o Procurador-Geral de Justiça no desempenho de suas funções 
administrativas; (Incluído pela LCE nº. 128/08) 

IV - praticar atos relativos à administração geral e execução orçamentária do 
Ministério Público; (Incluído pela LCE nº. 128/08) 

V - executar juntamente com o Procurador-Geral de Justiça a política 
administrativa da instituição; (Incluído pela LCE nº. 128/08) 

VI - exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas ou delegadas. (Incluído 
pela LCE nº. 128/08) 

§ 3º. Ao Subprocurador-Geral de Justiça em Assuntos Jurídicos compete: (Incluído 
pela LCE nº. 128/08) 

I - coordenar os serviços das assessorias técnicas em matéria cível e criminal; 
(Incluído pela LCE nº. 128/08) 

II - coordenar o recebimento e a distribuição dos processos de atribuição do 
Procurador-Geral de Justiça; (Incluído pela LCE nº. 128/08) 

III - exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas ou delegadas. (Incluído 
pela LCE nº. 128/08) 

 

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: (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

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; (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

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; (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 
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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; (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

IV - propor à Assembléia Legislativa 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 dos deveres do cargo, assegurada ampla defesa; (Redação dada pela 
LCE nº. 21/98) 

V - eleger o Corregedor Geral do Ministério Público; (Redação dada pela LCE nº. 
21/98) 

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 dos deveres do cargo, por representação do Procurador Geral de Justiça 
ou da maioria de seus integrantes, assegurada ampla defesa; (Redação dada pela 
LCE nº. 21/98) 

VII - recomendar ao Corregedor Geral do Ministério Público a instauração de 
procedimento administrativo disciplinar contra membro do Ministério Público; 
(Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

VIII - julgar recurso contra decisão: (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

a) de vitaliciamento, ou não, de membro do Ministério Público; (Redação dada 
pela LCE nº. 21/98) 

b) em procedimento administrativo disciplinar; (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

c) proferida em reclamação sobre o quadro geral de antigüidade; (Redação dada 
pela LCE nº. 21/98) 

d) de disponibilidade e remoção de membro do Ministério Público, por motivo de 
interesse público; (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

e) de recusa do mais antigo à remoção ou à promoção pelo critério de antigüidade 
ou exclusão do remanescente em lista de merecimento; (Redação dada pela LCE 
nº. 21/98) 

IX - decidir sobre pedido de revisão de procedimento administrativo disciplinar; 
(Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

X - 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 de 
membro vitalício do Ministério Público, nos casos previstos nesta Lei; (Redação 
dada pela LCE nº. 21/98) 

XI - rever, mediante requerimento de legítimo interessado, nos termos desta Lei, 
decisão de arquivamento de inquérito policial ou peças de informação determinada 
pelo Procurador Geral de Justiça, nos casos de sua atribuição originária; 
(Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

XII - elaborar seu regimento interno; (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

XIII - elaborar e fazer publicar a lista de elegibilidade dos Procuradores de Justiça 
para os cargos de Procurador Geral de Justiça, de Corregedor Geral do Ministério 
Público e Conselheiros e aprovar as cédulas eleitorais, até dez dias antes das 
eleições; (Incluído pela LCE nº. 21/98) 

XIV - decidir conflito de competência entre os órgãos da Administração Superior 
do Ministério Público; (Incluído pela LCE nº. 21/98) 

XV – eleger, através de voto plurinominal, os Procuradores de Justiça para 
integrar o Órgão Especial do Colégio de Procuradores, nos termos do artigo 12 A, 
desta Lei Complementar; (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

XVI – Aprovar, anualmente, o Quadro Geral da Carreira do Ministério Público; 
(Incluído pela LCE nº. 57/04) 
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XVII – desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas por lei. (Incluído 
pela LCE nº. 57/04) 

§ 1º - As deliberações do Colégio de Procuradores de Justiça serão tomadas por 
maioria simples, presentes mais da metade de seus integrantes, cabendo também 
ao Presidente, em caso de empate, o voto de qualidade. (Redação dada pela LCE 
nº. 21/98) 

§ 2º - As decisões do Colégio de Procuradores de Justiça serão motivadas e 
publicadas por extrato, salvo nas hipóteses legais de sigilo ou por deliberação da 
maioria de seus integrantes. (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

§ 3º - As reuniões do Colégio de Procuradores serão secretariadas por Promotor 
de Justiça da mais elevada entrância ou categoria, designado pelo Presidente do 
Colégio. (Incluído pela LCE nº. 21/98) 

Art. 12 A - As atribuições do Colégio de Procuradores de Justiça serão exercidas 
por Órgão Especial composto por 14 (quatorze) integrantes, na forma de ato 
expedido pelo Colégio de Procuradores, sendo o Procurador-Geral de Justiça e o 
Corregedor Geral do Ministério Público membros natos. (Incluído pela LCE nº. 
57/04) 

§ 1º - O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses previstas nos incisos I, II, 
IV, V, VI, X, XIII, XV do artigo anterior, bem como a outras atribuições a serem 
deferidas à totalidade do Colégio de Procuradores por esta Lei Complementar. 
(Incluído pela LCE nº. 57/04) 

§ 2º - Cabe ao Órgão Especial elaborar o Regimento Interno de seu 
funcionamento e do Colégio de Procuradores. (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

 

Seção III 

Do Conselho Superior do Ministério Público 

 

Art. 13 - O Conselho Superior do Ministério Público é composto pelo Procurador 
Geral de Justiça, que o preside, pelo Corregedor Geral do Ministério Público e por 
sete Procuradores de Justiça eleitos pelos integrantes da carreira com os 
respectivos suplentes, também Procuradores de Justiça, para mandato de dois 
anos, permitida uma recondução pelo mesmo processo. (Redação dada pela LCE 
nº. 21/98) 

§ 1º - A eleição será regulamentada e convocada pelo Colégio de Procuradores de 
Justiça e dar-se-á após quarenta e cinco dias da data da eleição do Procurador 
Geral de Justiça, obedecido o disposto no art.8º, § 2º, incisos II a VII desta Lei, 
observado o seguinte: (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

I - As candidaturas independem de inscrição, sendo elegíveis para o cargo de 
Conselheiro os Procuradores de Justiça que constarem da relação de lista única 
de elegibilidade de que trata o art.12, inciso XIII; (Redação dada pela LCE nº. 
21/98) 

II - O voto será obrigatório e secreto, em cédula em que conste, por ordem 
alfabética, todos os Procuradores de Justiça elegíveis, podendo o eleitor votar em 
cada um dos elegíveis até o número de cargos postos em votação, vedado o voto 
por correspondência ou procuração. (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

§ 2º - Perderá o mandato, por decisão do próprio Conselho, assegurada ampla 
defesa, o Conselheiro que faltar, injustificadamente, a quatro reuniões 
consecutivas ou oito alternadas, durante o respectivo mandato. (Redação dada 
pela LCE nº. 21/98) 

 

Art. 14 - Compete ao Conselho Superior do Ministério Público, como órgão de 
Administração Superior: (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 
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I - elaborar as listas sêxtuplas a que se referem os arts. 94, caput, e 104, 
parágrafo único, II, da Constituição Federal; (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

II - indicar ao Procurador Geral de Justiça, em lista tríplice, os candidatos a 
remoção ou promoção por merecimento, em votação aberta no âmbito do 
Colegiado, resguardados os critérios de escolha a serem estabelecidos por aquele 
órgão; (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

III – eleger os membros do Ministério Público que, juntamente com o Procurador 
Geral de Justiça, membro nato, integrarão a Comissão de Concurso de ingresso 
na carreira; (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

IV - indicar o nome do mais antigo membro do Ministério Público para remoção ou 
promoção por antigüidade; (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

V - indicar ao Procurador Geral de Justiça, anualmente, a lista de Promotores de 
Justiça da mais elevada entrância para substituição de Procuradores de Justiça, 
por convocação; (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

VI - aprovar os pedidos de remoção por permuta entre membros do Ministério 
Público; (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

VII - decidir sobre vitaliciamento de membros do Ministério Público; (Redação 
dada pela LCE nº. 21/98) 

VIII - determinar, por voto de dois terços de seus integrantes, a disponibilidade ou 
remoção de membro do Ministério Público, por interesse público e conveniência 
do serviço, assegurada ampla defesa; (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

IX - aprovar o quadro geral de antigüidade do Ministério Público e decidir sobre 
reclamações formuladas a esse respeito; (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

X - sugerir ao Procurador Geral de Justiça a edição de recomendações, sem 
caráter vinculativo, aos órgãos do Ministério Público, para desempenho de suas 
funções, bem como a adoção de medidas convenientes ao aprimoramento dos 
serviços; (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

XI - autorizar o afastamento de membro do Ministério Público para freqüentar 
curso ou seminário de aperfeiçoamento e estudo, no País ou no exterior; 
(Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

XII – aprovar o projeto de Regimento Interno, no prazo de noventa dias, a partir da 
vigência da presente Lei; (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

XIII – propor ao Procurador Geral de Justiça o ajuizamento da competente ação 
civil para demissão do membro do Ministério Público com garantia de vitaliciedade 
ou para cassação de aposentadoria ou disponibilidade; (Redação dada pela LCE 
57/04) 

XIV - exercer outras atribuições previstas em lei. (Incluído pela LCE nº. 57/04)  

§ 1º - O Procurador de Justiça que se habilitar à composição da lista sêxtupla a 
que alude o inciso I, não poderá participar da votação para a formação da referida 
lista. (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

§ 2º - No caso de não haver número suficiente de Conselheiros desimpedidos, 
serão convocados, pelo critério de antigüidade, tantos Procuradores de Justiça 
quanto bastem à realização da votação da lista sêxtupla de que trata o parágrafo 
anterior. (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

§ 3º - As deliberações do Conselho Superior do Ministério Público serão tomadas 
por maioria simples, mediante voto em aberto, presentes mais da metade dos 
Conselheiros, cabendo também ao Presidente, quando for o caso, o voto de 
desempate. (Incluído pela LCE nº. 21/98) 

§ 4º - 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. (Incluído pela LCE nº. 21/98) 
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§ 5º - As reuniões do Conselho Superior do Ministério Público serão secretariadas 
por funcionário de nível superior. (Incluído pela LCE nº. 21/98) 

 

Art. 15 - Cabe ao Conselho Superior do Ministério Público, como órgão de 
execução, rever o arquivamento de Inquérito Civil, na forma da lei. (Redação dada 
pela LCE nº. 21/98) 

Parágrafo único - O Conselho Superior do Ministério Público regulamentará o 
Procedimento de Investigação Preliminar e o Inquérito Civil, no que couber. 
(Incluído pela LCE nº. 21/98) 

 

Seção IV 

Da Corregedoria Geral do Ministério Público 

 

Art. 16 - 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 desta Lei, o não 
vitaliciamento de membro do Ministério Público; 

IV - fazer sugestões e recomendações, sem caráter vinculativo, a órgão de 
execução do Ministério Público; 

V – instaurar, de ofício ou por provocação dos demais órgãos da Administração 
Superior, processo disciplinar contra membro da Instituição, presidindo-o na forma 
desta Lei; (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

VI - encaminhar ao Procurador Geral de Justiça os processos administrativos 
disciplinares que, na forma desta Lei, 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. 17 - O Corregedor Geral do Ministério Público será eleito pelo Colégio de 
Procuradores, dentre os Procuradores de Justiça, na mesma data da eleição dos 
integrantes do Conselho Superior do Ministério Público, para mandato de dois 
anos, permitida uma recondução pelo mesmo processo. (Redação dada pela LCE 
nº. 21/98) 

§ 1º - O Corregedor Geral do Ministério Público será substituído, em seus 
afastamentos e impedimentos, pelo Corregedor Geral Substituto por ele indicado e 
aprovado pelo Colégio de Procuradores de Justiça. (Redação dada pela LCE nº. 
21/98) 

§ 2º - O Colégio de Procuradores poderá autorizar o Corregedor Geral, mediante 
solicitação, a delegar suas atribuições funcionais ao Corregedor Substituto, bem 
como a que este o auxilie em correições previamente designadas. (Redação dada 
pela LCE nº. 21/98) 
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§ 3º - O Corregedor Geral do Ministério Público será assessorado por até seis 
Promotores de Justiça da mais elevada entrância, por ele indicados e designados 
pelo Procurador Geral de Justiça. (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

§ 4º - Recusando-se o Procurador Geral de Justiça a designar os Promotores de 
Justiça que lhe forem indicados, o Corregedor Geral do Ministério Público poderá 
submeter a indicação à deliberação do Colégio de Procuradores. (Incluído pela 
LCE nº. 21/98) 

 

Seção IV-A 

Das Centrais de Recursos 

 

Art. 17-A. Compete às Centrais de Recursos: (Incluído pela LCE nº. 128/08) 

I - tomar ciência, em lugar dos órgãos de execução, dos recursos que lhes 
caibam, quando expressamente delegado; (Incluído pela LCE nº. 128/08) 

II - dar suporte técnico e operacional aos demais órgãos de execução, nas 
situações processuais em que se vislumbre necessidade de interposição de 
recursos; (Incluído pela LCE nº. 128/08) 

III - manter sistema de acompanhamento e controle das decisões judiciais dos 
prazos recursais relativamente aos feitos em que o Ministério Público haja 
oficiado; (Incluído pela LCE nº. 128/08) 

IV - interpor, arrazoar e contra-arrazoar recursos judiciais, inclusive nos Tribunais 
Superiores, quando expressamente delegado. (Incluído pela LCE nº. 128/08) 

 

Seção V 

Das Procuradorias de Justiça 

 

Art. 18 - As Procuradorias de Justiça compreendem, como órgãos de 
Administração, uma Procuradoria de Justiça Cível e uma Procuradoria de Justiça 
Criminal, com os respectivos cargos de Procuradores de Justiça, ordinalmente 
numerados a partir do primeiro, e os serviços auxiliares necessários ao 
desempenho de suas funções. 

Parágrafo único - A divisão interna dos serviços das Procuradorias de Justiça 
sujeitar-se-á a critérios objetivos definidos pelo Colégio de Procuradores, visando 
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, salvo se os respectivos Procuradores 
definirem consensualmente, segundo critérios próprios, a divisão interna dos 
serviços, com aprovação do Procurador Geral de Justiça. 

 

Art. 19 - Compete às Procuradorias de Justiça, como órgãos de Administração: 

I – eleger, através do voto dos seus integrantes, para um mandato de dois anos, 
permitida uma recondução, o Procurador de Justiça responsável pela 
coordenação dos serviços administrativos da respectiva Procuradoria; (Redação 
dada pela LCE nº. 57/04) 

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; 
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IV - fixar orientações jurídicas, sem caráter vinculativo, encaminhando-as ao 
Procurador Geral de Justiça; 

V - exercer, por seus respectivos Procuradores, inspeção permanente do trabalho 
dos Promotores de Justiça, nos autos em que oficiem, remetendo seus relatórios à 
Corregedoria Geral do Ministério Público; 

VI - solicitar ao Procurador Geral de Justiça a designação de até cinco Assessores 
Técnicos para cada uma das Procuradorias, escolhidos entre os Promotores de 
Justiça da mais elevada entrância. 

 

Art. 20 - Aos Procuradores de Justiça, como órgãos de execução, cabe exercer as 
atribuições do Ministério Público junto ao Tribunal de Justiça do Estado, desde 
que não cometidas ao Procurador Geral de Justiça, e inclusive por delegação 
deste. 

Parágrafo único - É obrigatória a presença, nas sessões de julgamento dos 
processos afetos à respectiva Procuradoria, do Procurador de Justiça mais antigo 
dentre os que oficiam perante cada órgão julgador, sendo substituído nas faltas, 
impedimentos e suspeições, na forma fixada pelos integrantes de cada 
Procuradoria. (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

 

Seção VI (Redação dada pela LCE nº. 128/08) 

Das Promotorias de Justiça (Redação dada pela LCE nº. 128/08) 

 

Art. 21 - 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 por Lei. 
(Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

§ 1º - As Promotorias de Justiça poderão ser judiciais ou extrajudiciais, 
especializadas, gerais ou cumulativas. (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

§ 2º - As atribuições das Promotorias de Justiça e dos cargos de Promotores de 
Justiça e Promotores de Justiça Substitutos que as integram serão de natureza 
local, regional ou estadual, fixadas mediante proposta do Procurador-Geral de 
Justiça, aprovada pelo Colégio de Procuradores de Justiça, respeitada a natureza 
cível, criminal ou de cidadania de suas atuações. (Redação dada pela LCE nº. 
128/08) 

§ 3º - A exclusão, inclusão ou outra modificação nas atribuições das Promotorias 
de Justiça ou dos cargos dos Promotores de Justiça que as integram serão 
efetuadas mediante proposta do Procurador Geral, aprovada por maioria absoluta 
do Colégio de Procuradores. (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

§ 4º - 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. (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

§ 5º - As Promotorias de Justiça serão agrupadas em 18 (dezoito) circunscrições 
ministeriais a serem definidas pelo Procurador-Geral de Justiça, ouvido o Colégio 
de Procura dores de Justiça. (Redação dada pela LCE nº. 128/08) 

§ 6º - As circunscrições ministeriais serão coordenadas por Promotor de Justiça 
titular, designado anualmente pelo Procurador-Geral de Justiça, mediante 
indicação trinominal dos membros que oficiem na respectiva circunscrição. 
(Redação dada pela LCE nº. 128/08) 

§ 7º - São atribuições do Coordenador de Circunscrição dentre outras funções 
administrativas delegadas pelo Procurador-Geral de Justiça: (Redação dada pela 
LCE nº. 128/08) 
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I - representar o Ministério Público em eventos institucionais de âmbito regional, 
abrangendo a circunscrição; (Redação dada pela LCE nº. 128/08) 

II - promover o intercâmbio de informações entre os Centros de Apoio 
Operacional, Comissões, Grupos de Trabalho e os Promotores de Justiça que 
atuem na respectiva região; (Redação dada pela LCE nº. 128/08) 

III - coordenar grupos de estudos temáticos e estimular a integração entre 
Promotores de Justiça que atuem na respectiva região; (Redação dada pela LCE 
nº. 128/08) 

IV - coordenar o Plano de Atuação Funcional das Promotorias de Justiça da 
Circunscrição; (Redação dada pela LCE nº. 128/08) 

V - dirigir as reuniões das Circunscrições; (Redação dada pela LCE nº. 128/08) 

VI - sugerir medidas administrativas para aperfeiçoamento das funções 
ministeriais; (Redação dada pela LCE nº. 128/08) 

VII - sugerir, aos órgãos da Administração Superior competentes, as tabelas de 
substituição, férias e plantões; (Redação dada pela LCE nº. 128/08) 

VIII - submeter à deliberação do Colégio de Procuradores de Justiça proposta de 
atuação conjunta ministerial anual, bem como opinar acerca da proposta do Plano 
Plurianual e do Orçamento anual; (Redação dada pela LCE nº. 128/08) 

IX - exercer outras atividades correlatas mediante delegação. (Redação dada pela 
LCE nº. 128/08) 

§ 8º - O Procurador-Geral de Justiça, mediante resolução, definirá a estrutura 
interna dos órgãos a que se refere o parágrafo anterior, podendo suas atribuições 
ser desdobradas em órgãos distintos, ouvido o Colégio de Procuradores de 
Justiça. (Incluído pela LCE nº. 128/08) 

§ 9º - Cada circunscrição submeterá à deliberação do Colégio de Procuradores de 
Justiça proposta de atuação conjunta ministerial, bem como propostas para o 
Plano Plurianual e Orçamento anual. (Incluído pela LCE nº. 128/08) 

§ 10 - Nas Promotorias de Justiça com mais de um cargo de Promotor de Justiça, 
com sede administrativa, será designado, anualmente, pelo Procurador-Geral de 
Justiça um coordenador dentre os membros titulares para exercer funções 
administrativas, sendo-lhe conferidas as seguintes atribuições: (Incluído pela LCE 
nº. 128/08) 

I - coordenar o Plano de Atuação da Promotoria de Justiça; (Incluído pela LCE nº. 
128/08) 

II - dirigir as reuniões internas; (Incluído pela LCE nº. 128/08) 

III - dar posse aos auxiliares administrativos nomeados pelo Procurador-Geral de 
Justiça; (Incluído pela LCE nº. 128/08) 

IV - organizar e superintender os serviços auxiliares da Promotoria de Justiça, 
distribuindo tarefas e fiscalizando os trabalhos executados; (Incluído pela LCE nº. 
128/08) 

V - zelar pelo funcionamento e pelos bens, equipamentos e materiais da 
Promotoria e o perfeito entrosamento de seus integrantes, respeitadas a 
autonomia e independência funcionais, encaminhando aos órgãos de 
administração superior do Ministério Público sugestões para o aprimoramento dos 
seus serviços; (Incluído pela LCE nº. 128/08) 

VI - coordenar a organização do arquivo geral da Promotoria de Justiça, 
designando funcionário responsável para recolher e classificar cópias de todos os 
trabalhos forenses elaborados pelos Promotores de Justiça; (Incluído pela LCE nº. 
128/08) 

VII - exercer outras atividades correlatas, próprias da gestão administrativa. 
(Incluído pela LCE nº. 128/08) 
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§ 11 - O membro designado para coordenar administrativamente a Promotoria de 
Justiça na forma do parágrafo anterior exercerá as suas funções por até 01 (um) 
ano, observada a conveniência da Administração. (Incluído pela LCE nº. 128/08) 

§ 12 - A coordenadoria administrativa de Promotoria de Justiça não poderá ser 
exercida pelo membro designado para coordenar a circunscrição. (Incluído pela 
LCE nº. 128/08) 

 

Art. 22 - Além de outras funções constitucionais ou legais, cabe aos Promotores 
de Justiça, como órgãos de Execução:  

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 a 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. 

 

Seção VII 

Dos Centros de Apoio Operacional 

 

Art. 23 - Os Centros de Apoio Operacional, que poderão compreender Núcleos 
Regionais, são órgãos Auxiliares da atividade funcional do Ministério Público, 
competindo-lhes: 

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. 

Parágrafo único - Os Centros de Apoio Operacional, bem como seus Núcleos 
Regionais, serão criados e regulamentados por ato do Procurador Geral de 
Justiça, ouvido o Órgão Especial do Colégio de Procuradores. (Redação dada 
pela LCE nº. 57/04) 

 

Seção VIII 

Dos Órgãos de Apoio Técnico e Administrativo 

 

Art. 24 - Lei de iniciativa do Procurador Geral de Justiça disciplinará os órgãos e 
serviços auxiliares de apoio técnico e administrativo, organizados em quadro 
próprio de carreiras, com os cargos que atendam às suas peculiaridades e às 
necessidades da administração e das atividades funcionais. 
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Seção IX 

Do Centro de Formação e Aperfeiçoamento Funcional 

 

Art. 25 - O Centro de Formação e Aperfeiçoamento Funcional, denominado Escola 
Superior do Ministério Público, é órgão auxiliar do Ministério Público destinado a 
realizar cursos, seminários, congressos, simpósios, pesquisas, 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. (Redação dada pela 
LCE nº. 21/98) 

§ 1º - Compete ao Conselho Superior do Ministério Público proceder eventuais 
alterações no Regimento Interno do Centro de Formação e Aperfeiçoamento 
Funcional. (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

§ 2º - Compete ao Procurador Geral de Justiça designar, dentre os integrantes da 
Carreira, os dirigentes do Centro de Formação e Aperfeiçoamento Funcional, bem 
como dotá-lo dos serviços auxiliares necessários. (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

 

Seção IX-A 

Das Centrais de Inquéritos 

 

Art. 25-A - À Central de Inquéritos incumbirá o recebimento de comunicações de 
prisão em flagrante delito ou por ordem judicial, representação pela prisão 
preventiva e pela prisão temporária, quaisquer outras medidas processuais que 
antecederem o recebimento da denúncia e todos os inquéritos, bem como as 
notícias de crimes, representações criminais, requerimentos ou outras peças de 
informação visando à adoção de providências penais e processuais penais. 
(Incluído pela LCE nº. 128/08) 

§ 1º - O Procurador-Geral de Justiça, ouvido o Colégio de Procuradores de 
Justiça, definirá as atribuições das Centrais de Inquéritos, bem como as normas 
administrativas internas necessárias ao seu regular funcionamento. (Incluído pela 
LCE nº. 128/08) 

§ 2º - As Centrais de Inquéritos serão coordenadas por membro eleito pelos 
componentes das mesmas, pelo prazo de um ano, permitida uma recondução. 
(Incluído pela LCE nº. 128/08) 

Art. 3º Fica criada a Coordenadoria da Central de Inquéritos da Capital, sendo 
atribuída a seu Coordenador a indenização de que trata o artigo 61, inciso VI, 
desta lei. (Incluído pela LCE nº. 128/08) 

Parágrafo único. Nas sedes circunscrições ministeriais, a função de Coordenador 
das Centrais de Inquéritos será exercida pelo Coordenador da Promotoria. 
(Incluído pela LCE nº. 128/08) 

 

Seção IX-B 

Do Núcleo de Inteligência 

 

Art. 25-B - O Núcleo de Inteligência é órgão auxiliar do Ministério Público, 
vinculado ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, destinado à atividade 
permanente e sistemática de obtenção, análise, disseminação e salvaguarda de 
conhecimentos para o Ministério Público. (Incluído pela LCE nº. 128/08) 
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§ 1º - Compete ao Procurador-Geral de Justiça designar, dentre os integrantes 
vitaliciados da carreira, os componentes do Núcleo, bem como seu coordenador, 
ouvido o Conselho Superior do Ministério Público. (Incluído pela LCE nº. 128/08) 

§ 2º - O Núcleo de Inteligência será regulamentado pelo Conselho Superior do 
Ministério, que lhe definirá a organização, o funcionamento e as atribuições. 
(Incluído pela LCE nº. 128/08) 

§ 3º - Compete ao Núcleo de Inteligência do Ministério Público: (Incluído pela LCE 
nº. 128/08) 

I - a criação de bancos de dados para o Ministério Público; (Incluído pela LCE nº. 
128/08) 

II - subsidiar os demais órgãos do Ministério Público de informações necessárias 
ao desenvolvimento de suas atividades funcionais. (Incluído pela LCE nº. 128/08) 

§ 4º - O Núcleo de Inteligência apresentará, anualmente, em sessão reservada do 
Conselho Superior do Ministério Público, relatório circunstanciado de suas 
atividades. (Incluído pela LCE nº. 128/08) 

 

Seção X 

Da Comissão de Concurso 

 

Art. 26 - À Comissão de Concurso, órgão auxiliar de natureza transitória, incumbe 
realizar a seleção de candidatos ao ingresso na carreira do Ministério Público, 
observado o disposto no art. 129, § 3º, da Constituição Federal. (Redação dada 
pela LCE nº. 21/98) 

§ 1º - A Comissão de Concurso será integrada pelo Procurador Geral de Justiça, 
seu Presidente, por outro membro do Ministério Público, sendo este e o suplente, 
escolhidos na forma do art. 14, inciso III desta Lei e por um representante da 
Ordem dos Advogados do Brasil, indicado, com o respectivo suplente, pela 
Seccional de Pernambuco. (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

§ 2º - O Procurador-Geral de Justiça, os Subprocuradores-Gerais de Justiça, o 
Corregedor-Geral do Ministério Público, o Ouvidor-Geral do Ministério Público, o 
Secretário-Geral do Ministério Público, o Chefe de Gabinete e Corregedor-Geral 
Substituto perceberão indenizações correspondentes a 30% (trinta por cento), 
25% (vinte e cinco por cento), 25% (vinte e cinco por cento), 20% (vinte por cento), 
20% (vinte por cento), 20% (vinte por cento) e 20% (vinte por cento) do subsídio 
do cargo efetivo, respectivamente, para fazer face a despesas decorrentes de 
compromissos de ordem profissional ou social inerentes à representação do 
Ministério Público. (Redação dada pela LCE nº. 128/08) 

§ 3º - Não podem integrar a Comissão de Concurso o cônjuge e os parentes de 
candidato inscrito, consangüíneos, afins ou civis, até o terceiro grau, inclusive, 
bem como os membros do Conselho Superior do Ministério Público. (Redação 
dada pela LCE nº. 21/98) 

§ 4º - A Comissão de Concurso será secretariada por Promotor de Justiça da mais 
elevada entrância ou categoria, designado pelo Procurador Geral de Justiça. 
(Incluído pela LCE nº. 21/98) 

 

SEÇÃO X - A (Redação dada pela LCE nº. 83/06) 

Da Ouvidoria do Ministério Público (Redação dada pela LCE nº. 83/06) 

  

Art. 26 A - A Ouvidoria do Ministério Público do Estado de Pernambuco, em 
consonância com o disposto no art.130-A, § 5º, da Constituição Federal, tem por 
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objetivo contribuir para elevar, continuamente, os padrões de transparência, 
presteza e segurança das atividades desenvolvidas na Instituição e o 
fortalecimento da cidadania para promoção e defesa dos direitos humanos no 
Estado. (Incluído pela LCE nº. 83/06) 

 

Art. 26 B - Compete à Ouvidoria: (Incluído pela LCE nº. 83/06) 

I - receber, examinar e encaminhar reclamações, críticas, apreciações, 
comentários, elogios, pedidos de informações e sugestões sobre as atividades 
desenvolvidas pelos membros e servidores do Ministério Público; (Incluído pela 
LCE nº. 83/06) 

II - requisitar informações e realizar diligências visando à obtenção de informações 
junto aos setores administrativos e órgãos auxiliares da Instituição acerca de atos 
praticados em seu âmbito, encaminhando-as ao Procurador-Geral de Justiça, ao 
Corregedor-Geral ou, em se tratando de serviços auxiliares, ao Secretário-Geral, 
quando cabível, para a instauração de inspeções e correições, sindicâncias, 
inquéritos e processos administrativos disciplinares; (Incluído pela LCE nº. 83/06) 

III - representar, à vista de graves indícios de ocorrência dos fatos noticiados, 
diretamente ao Conselho Nacional do Ministério Público, nas hipóteses de sua 
competência, ou, conforme o caso, aos órgãos da administração superior do 
Ministério Público, para adoção das providências cabíveis; (Incluído pela LCE nº. 
83/06) 

IV - promover a definição de um sistema de comunicação, para a divulgação 
sistemática do seu papel institucional à sociedade; (Incluído pela LCE nº. 83/06) 

V - informar ao interessado as providências adotadas pelo Ministério Público de 
Pernambuco, excepcionados os casos em que a lei assegurar o dever de sigilo; 
(Incluído pela LCE nº. 83/06) 

VI - definir e implantar instrumentos de coordenação, monitoramento, avaliação e 
controle dos procedimentos de ouvidoria; (Incluído pela LCE nº. 83/06) 

VII - elaborar e encaminhar à Procuradoria-Geral de Justiça, à Corregedora-Geral 
e ao Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, relatório semestral 
referente às reclamações, críticas, apreciações, comentários, elogios, pedidos de 
informações e sugestões recebidas, bem como os seus encaminhamentos e 
resultados; (Incluído pela LCE nº. 83/06) 

VIII - propor aos órgãos as providências que julgar pertinentes e necessárias ao 
aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pelo Ministério Público, visando ao 
adequado atendimento à sociedade e à otimização da imagem institucional; 
(Incluído pela LCE nº. 83/06) 

IX - elaborar o Regimento Interno e o Manual de Procedimentos da Ouvidoria, 
submetendo-os à aprovação do Procurador-Geral de Justiça; (Incluído pela LCE 
nº. 83/06) 

X - promover a articulação com outras organizações públicas e privadas. (Incluído 
pela LCE nº. 83/06) 

 

Art. 26 C - A Ouvidoria integra a estrutura administrativa da Procuradoria-Geral de 
Justiça. (Incluído pela LCE nº. 83/06) 

§ 1º - A estrutura funcional e os procedimentos internos da Ouvidoria serão 
definidos por resolução do Colégio de Procuradores, mediante proposta do 
Procurador-Geral de Justiça. (Incluído pela LCE nº. 83/06) 

§ 2º - A Ouvidoria não dispõe de poderes correcionais nem substitui as atribuições 
da Corregedoria-Geral do Ministério Público. (Incluído pela LCE nº. 83/06) 
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Art. 26 D - A função de Ouvidor do Ministério Público será exercida por Procurador 
de Justiça em efetivo exercício no cargo, eleito, em votação aberta, pelo Colégio 
de Procuradores de Justiça e nomeado pelo Procurador-Geral de Justiça, para 
mandato de 02 (dois) anos, permitida uma recondução pelo mesmo processo. 
(Incluído pela LCE nº. 83/06) 

§ 1º - A eleição será regulamentada e convocada pelo Colégio de Procuradores de 
Justiça e dar-se-á na mesma data da eleição do Corregedor-Geral e do Conselho 
Superior do Ministério Público. (Incluído pela LCE nº. 83/06) 

§ 2º - O Ouvidor, em seus impedimentos e afastamentos eventuais, será 
substituído pelo segundo mais votado. (Incluído pela LCE nº. 83/06) 

§ 3º - O Ouvidor, por necessidade e conveniência do serviço e a critério do 
Colégio de Procuradores de Justiça, poderá ser dispensado das atribuições 
relativas ao cargo de Procurador de Justiça. (Incluído pela LCE nº. 83/06) 

§ 4º - São inelegíveis para a função de Ouvidor, salvo renúncia expressa no prazo 
de 30 (trinta) dias antes da eleição, os ocupantes dos cargos de Procurador-Geral 
de Justiça, Subprocurador-Geral, Corregedor-Geral, Corregedor-Geral Substituto, 
membros do Conselho Superior do Ministério Público e de Diretor da Escola 
Superior do Ministério Público. (Incluído pela LCE nº. 83/06) 

  

Art. 26 E - As causas e o procedimento para destituição do Ouvidor serão aqueles 
aplicados à destituição do Corregedor Geral do Ministério Público. (Incluído pela 
LCE nº. 83/06) 

Parágrafo único - Ocorrendo a vacância do cargo de Ouvidor antes do termino do 
mandato, a sucessão far-se-á observando-se a ordem de colocação dos 
remanescentes na lista de votação. (Incluído pela LCE nº. 83/06) 

  

Art. 26 F - Os órgãos componentes da estrutura orgânica do Ministério Público 
deverão, preferencialmente, prestar informações e esclarecimentos às solicitações 
da Ouvidoria, bem como apoio às suas atividades. (Incluído pela LCE nº. 83/06) 

  

Art. 26 G - A Ouvidoria promoverá o desenvolvimento e implantação de um 
sistema de informações, com uma base de dados única, que permita o registro de 
informações relacionadas às manifestações, o seu encaminhamento e a monitoria 
dos procedimentos resultantes. (Incluído pela LCE nº. 83/06) 

Parágrafo único - As respostas, com o devido relatório e motivação, dar-se-ão no 
prazo de 15 (quinze) dias, salvo justo impedimento. (Incluído pela LCE nº. 83/06) 

Art. 26 H - O acesso à Ouvidoria poderá ser realizado por comparecimento 
pessoal ou por meio de canais de comunicação a serem implantados 
progressivamente, sejam eletrônico, postal, telefônico ou outros de qualquer 
natureza. (Incluído pela LCE nº. 83/06) 

  

Art. 26 I - Os pedidos de informação, reclamações, denúncias, sugestões e críticas 
referentes a outros órgãos públicos serão, sempre que possível, encaminhados 
aos órgãos competentes. (Incluído pela LCE nº. 83/06) 

  

Art. 26 J - O mandato do primeiro (1º) Ouvidor será encerrado em 14 (quatorze) de 
março do ano de 2007 (dois mil e sete). (Incluído pela LCE nº. 83/06) 

 Art. 26 L - A Ouvidoria deverá ser instalada no prazo de 90 (noventa) dias, a 
contar da publicação desta Lei. (Incluído pela LCE nº. 83/06) 
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Seção XI 

Dos Estagiários 

 

Art. 27 - Os estagiários do Ministério Público, auxiliares das Procuradorias e das 
Promotorias de Justiça, serão convocados pelo Procurador Geral de Justiça para 
atuarem, mediante Termo de Compromisso de Estagiário (TCE), pelo prazo 
improrrogável de um (01) ano, sem vínculo empregatício e com direito a bolsa de 
estudo não superior ao salário mínimo. (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

§ 1º - A Escola Superior do Ministério Público disciplinará a seleção, convocação, 
vedações e dispensa dos estagiários integrantes dos três últimos anos do curso 
de graduação em Direito, em escolas oficiais ou reconhecidas. (Redação dada 
pela LCE nº. 57/04) 

§ 2º - O estagiário será desligado: (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

I - a pedido; (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

II - mediante procedimento administrativo sumário perante o Conselho Técnico 
Pedagógico da Escola Superior do Ministério Público, garantida a ampla defesa e 
o contraditório, nas hipóteses previstas no Regulamento do estágio. (Incluído pela 
LCE nº. 57/04) 

 

LIVRO II 

DO ESTATUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

TÍTULO I 

DA CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Capítulo I 

DO CONCURSO E DA NOMEAÇÃO 

 

Art. 28 - A carreira do Ministério Público é constituída pelos cargos de Procurador 
de Justiça, no seu último grau e na segunda instância, e de Promotores de 
Justiça, Titulares ou Substitutos, classificados por entrância, segundo a ordem das 
Comarcas, sendo a primeira o grau inicial da carreira. (Redação dada pela LCE nº. 
21/98) 

§ 1º - É obrigatória a abertura de concurso quando o número de vagas atingir a um 
quinto dos cargos iniciais da carreira. (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

§ 2º - O ingresso nos cargos iniciais da carreira dependerá de aprovação prévia 
em concurso de provas e títulos, realizado pela Procuradoria Geral de Justiça, 
com participação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Pernambuco. 
(Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

§ 3º - Para a operacionalização do concurso, a Procuradoria Geral de Justiça 
poderá contratar empresa especializada ou entidade educacional, que atuará sob 
a coordenação e supervisão da Comissão de Concurso. (Incluído pela LCE nº. 
21/98) 

 

Art. 29 - São requisitos para o ingresso na carreira, dentre outros estabelecidos 
por esta Lei: 

I - ser brasileiro; 

II - ter concluído o curso de bacharelado em Direito, em escola oficial ou 
reconhecida; 

III - estar quite com o serviço militar e com as obrigações eleitorais; 
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IV - estar no gozo dos direitos políticos; 

V - possuir idoneidade moral e não registrar antecedentes criminais; 

VI - ter aptidão para o cargo, demonstrada em exame psicotécnico; 

VII - gozar de sanidade física e mental, comprovada em exame médico realizado 
por órgão oficial do Estado. 

Parágrafo único - O Conselho Superior do Ministério Público apreciará livremente, 
em escrutínio secreto, a idoneidade moral dos candidatos, negando inscrição aos 
que considerar inidôneos. 

 

Art. 30 - Assegurar-se-ão aos candidatos aprovados a nomeação e a escolha do 
cargo, de acordo com a ordem de classificação no concurso. 

Parágrafo único - Em igualdade de classificação, o desempate atenderá, 
sucessivamente, aos seguintes critérios: 

I - exercício do cargo de Promotor de Justiça ou de Juiz de Direito; 

II - freqüência e aproveitamento em curso promovido pelo Centro de Formação e 
Aperfeiçoamento Funcional; 

III - mais tempo de formatura; 

IV - mais tempo de serviço público no Estado; 

V - mais tempo de serviço público. 

 

Art. 31 - O Conselho Superior do Ministério Público, mediante resolução, elaborará 
o regulamento do concurso. (Incluído pela LCE nº. 21/98) 

§ 1º - Constarão do edital as condições para a inscrição, os requisitos para 
provimento do cargo, as matérias sobre as quais versarão as provas, bem como 
os títulos que o candidato poderá apresentar e os respectivos critérios de 
avaliação. (Incluído pela LCE nº. 21/98) 

§ 2º - Será observada no edital do Concurso, a regra contida no art. 97, inciso VI, 
da Constituição Estadual, sobre a admissibilidade da pessoa portadora de 
deficiência no concurso público. (Incluído pela LCE nº. 21/98) 

§ 3º - A critério do Conselho Superior do Ministério Público, poderá ser exigido do 
candidato o título de habilitação em curso oficial de preparação para o Ministério 
Público. (Incluído pela LCE nº. 21/98) 

§ 4º - O prazo de validade do concurso será de dois anos, prorrogável uma vez, 
por igual período, a critério do Procurador Geral de Justiça. (Incluído pela LCE nº. 
21/98) 

§ 5º - Apreciada a regularidade do concurso, o Conselho Superior do Ministério 
Público o homologará e, com base no julgamento da Comissão Examinadora, 
encaminhará ao Procurador Geral de Justiça a lista dos candidatos aprovados, 
para nomeação. (Incluído pela LCE nº. 21/98) 

 

Capítulo II 

DA POSSE E DO EXERCÍCIO 

 

Art. 32 - O Procurador Geral de Justiça dará posse ao candidato nomeado, 
podendo realizá-la em ato individual ou coletivo, perante o mesmo ou o Colégio de 
Procuradores, em sessão solene. (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 
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§ 1º - A posse será deferida ao nomeado ou a procurador com poderes especiais, 
e constará de termo lavrado em livro próprio. 

§ 2º - O candidato nomeado tomará posse dentro de quinze dias da publicação do 
ato de nomeação, devendo apresentar declaração de bens e prestar compromisso 
de desempenhar com retidão as funções do cargo e de cumprir a Constituição e 
as leis. 

§ 3º - Nos demais casos de provimento, a posse se efetiva pelo simples visto do 
Procurador Geral de Justiça, no título respectivo. 

 

Art. 33 - O Procurador Geral de Justiça, o Corregedor Geral do Ministério Público, 
os membros do Colégio de Procuradores de Justiça e do Conselho Superior do 
Ministério Público e os designados para funções de direção, coordenação e 
assessoria, tomarão posse no prazo de cinco dias e entrarão de imediato em 
exercício.  

 

Art. 34 - O membro do Ministério Público recém-nomeado e empossado deverá 
entrar em exercício dentro de quinze dias contados da conclusão do Curso de 
Formação promovido pelo Centro de Formação e Aperfeiçoamento Funcional. 

 

Art. 35 - Na hipótese de promoção da primeira para segunda, e desta para terceira 
entrância, o membro do Ministério Público deverá entrar em exercício dentro de 
dez dias, contados da publicação do ato de promoção. 

Parágrafo único - Observar-se-á o mesmo prazo nos casos de remoção e permuta 
que impliquem em mudança de sede e residência; nos demais, o prazo será de 
cinco dias. 

 

Art. 36 - O membro do Ministério Público em exercício de função de confiança, ou 
quando afastado das suas funções, nos casos previstos em lei, deverá reassumir 
o exercício de seu cargo dentro de cinco dias, contados da publicação do ato que 
determinar seu desligamento ou fizer cessar o afastamento. 

 

Art. 37 - Na ocorrência de promoção, remoção, reversão, permuta, convocação ou 
designação de membro do Ministério Público, este comunicará imediatamente ao 
Procurador Geral de Justiça a interrupção de suas funções anteriores, se for o 
caso, e a data do novo exercício. 

 

Art. 38 - Compete ao Procurador Geral de Justiça, verificado motivo de força 
maior, prorrogar por igual período os prazos previstos neste Capítulo. 

 

Capítulo III 

DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

 

Art. 39 - Durante o período máximo de dois anos, a contar do início de exercício 
do cargo, apurar-se-á a conveniência da permanência ou da não confirmação do 
membro do Ministério Público na carreira, mediante a verificação dos seguintes 
requisitos: 

I - idoneidade moral; 

II - disciplina; 
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III - dedicação ao trabalho; 

IV - equilíbrio e eficiência no desempenho das funções. 

 

Art. 40 - Compete ao Corregedor Geral do Ministério Público promover a apuração 
prevista no artigo anterior, devendo, quando oportuno, encaminhar ao Conselho 
Superior do Ministério Público relatório circunstanciado sobre a atuação pessoal e 
funcional dos Promotores de Justiça em estágio probatório, concluindo, 
fundamentadamente, pela sua confirmação ou não na carreira. 

§ 1º - Na hipótese de a conclusão do relatório ser pelo vitaliciamento, e não 
havendo impugnação da proposta, a confirmação na carreira será declarada 
mediante Portaria do Procurador Geral de Justiça. 

§ 2º - Se a conclusão do relatório for desfavorável ao vitaliciamento, o Conselho 
Superior do Ministério Público ouvirá, no prazo de dez dias, o interessado, 
assegurando-lhe ampla defesa. 

§ 3º - Esgotado o prazo para defesa, com ou sem ela, e produzidas as provas 
requeridas, o Conselho Superior do Ministério Público decidirá pelo voto de dois 
terços dos seus membros, excluído da votação o Corregedor Geral do Ministério 
Público. 

 

Art. 41 - O procedimento de impugnação do vitaliciamento de Promotor de Justiça 
em estágio probatório será instaurado e processado pelo Conselho Superior do 
Ministério Público, por proposta de qualquer órgão ou membro da Instituição. 

§ 1º - O prazo para apresentação da impugnação será de dez dias, a contar da 
publicação do recebimento do relatório de apuração pelo Conselho Superior do 
Ministério Público. 

§ 2º - Aplicar-se-á ao procedimento de impugnação de vitaliciamento, no que 
couber, o disposto nos parágrafos segundo e terceiro do artigo anterior. 

§ 3º - Das decisões do Conselho Superior do Ministério Público nos procedimentos 
de impugnação de vitaliciamento caberá recurso ao Colégio de Procuradores de 
Justiça, que as confirmará ou não, no prazo de trinta dias a contar do recebimento 
dos autos. 

§ 4º - Confirmada a decisão do Conselho Superior do Ministério Público, o 
Procurador Geral de Justiça, mediante portaria, exonerará o Promotor de Justiça 
não confirmado na carreira. 

§ 5º - 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 do exercício funcional, no caso de 
vitaliciamento. 

 

Art. 42 - Revogado. (Revogado pela LCE nº. 57/04) 

 

Art. 43 - O Promotor de Justiça não confirmado na carreira, originário de cargo 
público estadual efetivo, terá assegurado o direito de ser a ele reconduzido, desde 
que não se trate de exclusão por improbidade, e o requeira ao Governador do 
Estado até cinco dias após a publicação do ato que o tenha exonerado, fazendo-
se a recondução na primeira vaga, com exceção daquela a ser preenchida pelo 
critério de antiguidade. 

Parágrafo único - Não concluída a apuração de que trata esta Seção, poderá o 
Promotor de Justiça em estágio probatório requerer sua readmissão no cargo 
efetivo que anteriormente ocupava no serviço público estadual, se alegar inaptidão 
para o exercício das funções do Ministério Público. 
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Capítulo IV 

DAS PROMOÇÕES E REMOÇÕES 

 

Art. 44 - As promoções na carreira do Ministério Público operar-se-ão 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, inciso III, da 
Constituição Federal. (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

§ 1º - Apurar-se-á a antigüidade na entrância e o merecimento pela atuação do 
membro do Ministério Público em toda a carreira, levando-se em conta, inclusive, 
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, segundo critérios que serão 
previamente estabelecidos e de maneira uniforme pelo Conselho Superior do 
Ministério Público. (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

§ 2º - A recusa do membro do Ministério Público mais antigo, na indicação por 
antigüidade, somente poderá ocorrer pelo voto motivado de dois terços de seus 
integrantes, cabendo recurso com efeito suspensivo ao Colégio de Procuradores, 
em cinco dias contados a partir da comunicação aos interessado, devendo o órgão 
Colegiado decidir em dez dias da interposição. (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

§ 3º - Mantida a decisão do Conselho Superior, repetir-se-á a votação até fixar-se 
a indicação do membro do Ministério Público que ocupar a posição subseqüente 
na lista de antigüidade. (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

§ 4º - Para o desempate da antigüidade na entrância, recorrer-se-á ao maior 
tempo de serviço no Ministério Público, depois na Administração Pública estadual, 
federal, municipal e, finalmente, à maior idade. (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

§ 5º - 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 concorrentes do 
Ministério Público inviabilizar a formação da lista. (Redação dada pela LCE nº. 
21/98) 

§ 6º - 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 remanescentes de 
lista anterior. (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

§ 7º - Será obrigatória a promoção do Promotor de Justiça que figure por três 
vezes consecutivas ou cinco alternadas em listas de merecimento, somente sendo 
possível a exclusão do mesmo, por voto fundamentado e aberto de dois terços 
dos integrantes do Conselho. (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

§ 8º - 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. 
(Incluído pela LCE nº. 21/98) 

 

Art. 45 - A promoção e a remoção voluntária, por antigüidade e merecimento, bem 
como a convocação e a indicação para a lista sêxtupla a que se referem os arts. 
94, caput, e 104, parágrafo único, II, da Constituição Federal, dependem de prévia 
manifestação escrita do interessado, permitidas as vias postal, telegráfica e fax. 
(Redação dada pela LCE nº. 21/98) 
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§ 1º - Ao provimento inicial e à promoção precederá a remoção voluntária. 
(Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

§ 2º - Verificada a existência de vaga para promoção ou remoção, o Conselho 
Superior do Ministério Público expedirá, no prazo máximo de sessenta dias, edital 
para preenchimento do cargo, salvo se ainda não instalado. (Redação dada pela 
LCE nº. 21/98) 

§ 3º - Comunicada a existência de vaga de que tratam os artigos 94, caput e 104, 
parágrafo único, III, da Constituição Federal, o Conselho Superior do Ministério 
Público, no prazo do parágrafo anterior, fará publicar edital para habilitação dos 
interessados. (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

§ 4º - O edital, publicado por duas vezes no Diário Oficial, dará o prazo de cinco 
dias para as remoções e promoções relativas à segunda instância, e de oito dias 
nos demais casos, sempre a partir da segunda publicação. (Redação dada pela 
LCE nº. 21/98) 

§ 5º - Para cada vaga destinada a preenchimento por remoção ou promoção, 
expedir-se-á edital distinto, sucessivamente, com a indicação do cargo 
correspondente à vaga a ser preenchida. (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

§ 6º - Ocorrendo vagas concomitantes, a abertura das respectivas inscrições 
poderá ser feita por um só edital, com a indicação dos cargos a serem 
sucessivamente preenchidos e da respectiva modalidade de provimento, podendo 
os interessados concorrer a qualquer deles. (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

§ 7º - Ao provimento inicial e à promoção, precederá a remoção oportunamente 
requerida. (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

§ 8º - Havendo vagas concomitantes de Procurador de Justiça ou de Promotor de 
Justiça na mesma entrância, excetuada a primeira, o Conselho Superior do 
Ministério Público indicará as destinadas a promoção por antigüidade e por 
merecimento. (Incluído pela LCE nº. 21/98) 

 

Art. 46 - As remoções dar-se-ão na mesma entrância ou categoria, podendo ser 
compulsórias, por interesse público e conveniência do serviço, e voluntárias, por 
antiguidade, merecimento ou permuta. 

§ 1º - Para a permuta e a remoção a pedido exige-se pelo menos um ano de 
efetivo exercício no cargo, excetuada, quanto à remoção, a hipótese de nenhum 
dos interessados preencher esse requisito. 

§ 2º - A remoção por permuta depende de pedido conjunto dos pretendentes, só 
pode ser renovada depois de dois anos e não confere direito a ajuda de custo.  

§ 3º - É proibida a permuta quando um dos interessados tenha mais de sessenta e 
nove anos de idade, ou seja o mais antigo na entrância, ou categoria, ou seja 
remanescente em lista de promoção por merecimento. 

§ 4º - A alteração da entrância da Comarca não modifica a situação do membro do 
Ministério Público na carreira. 

§ 5º - O membro do Ministério Público da Comarca cuja entrância for elevada 
continuará a exercer, alí, as suas funções, e, quando promovido, ressalvada a 
conveniência do serviço, nela continuará lotado, se o requerer no prazo de 
trânsito. 

 

Capítulo V 

DA APOSENTADORIA E DA DISPONIBILIDADE 
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Art. 47 - O membro do Ministério Público será aposentado: (Redação dada pela nº. 
LCE 57/04) 

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional 
ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei; (Redação dada 
pela nº. LCE 57/04) 

II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao 
tempo de contribuição; (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo 
exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a 
aposentadoria, observadas as seguintes condições: (Redação dada pela LCE nº. 
57/04) 

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta 
e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; (Redação dada pela 
LCE nº. 57/04) 

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se 
mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. (Redação dada 
pela LCE nº. 57/04) 

Parágrafo único - Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, 
serão calculados com base nos subsídios do membro do Ministério Público no 
cargo efetivo em que se der a aposentadoria e corresponderão à totalidade da 
remuneração, acompanhando todos os aumentos, correções e atualizações do 
pessoal da ativa. (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

 

Art. 47 A - A aposentadoria compulsória por invalidez poderá ser efetivada por 
iniciativa de qualquer dos órgãos de Administração Superior do Ministério Público, 
mediante processo administrativo, assegurada ampla defesa ao interessado, a 
quem, se necessário, será nomeado curador. (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

Parágrafo único - Se o interessado se recusar à inspeção de saúde, o Procurador-
Geral de Justiça determinará seu afastamento do cargo, por motivo de interesse 
público, e proporá em juízo as medidas necessárias para a verificação da 
incapacidade. (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

 

Art. 48 - Em caso de extinção do cargo ou da Comarca, bem como se houver 
mudança da sede da Promotoria de Justiça, será facultado ao membro do 
Ministério Público remover-se para outro cargo de igual entrância ou instância, ou 
obter a disponibilidade com subsídios integrais e a contagem do tempo de serviço 
como se estivesse em exercício, até que seja obrigatoriamente aproveitado, nos 
termos desta Lei. (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

 

Art. 48 A - O membro vitalício do Ministério Público também poderá, por interesse 
público, ser posto em disponibilidade por deliberação do Conselho Superior do 
Ministério Público, assegurada ampla defesa, nas seguintes hipóteses, dentre 
outras que venham a ser definidas no seu regimento: (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

I - escassa ou insuficiente capacidade de trabalho; (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

II - conduta incompatível com o exercício do cargo, consistente em abusos, erros 
ou omissões que comprometam o membro do Ministério Público para o exercício 
do cargo, ou acarretem prejuízo ao prestígio ou à dignidade da instituição, desde 
que a hipótese não enseje, diretamente, o cabimento de ação própria para a 
decretação da perda do cargo. (Incluído pela LCE nº. 57/04) 
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§ 1º - Na disponibilidade prevista neste artigo, serão garantidos ao membro do 
Ministério Público subsídios proporcionais ao tempo de serviço, assegurada no 
mínimo uma terça parte deles. (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

§ 2º - O Conselho Superior do Ministério Público, a requerimento do interessado, 
decorridos cinco anos do termo inicial da disponibilidade, examinará a ocorrência, 
ou não, da cessação do motivo de interesse público que a determinou. (Incluído 
pela LCE nº. 57/04) 

 

Art. 48 B - 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. (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

Art. 48 C - A disponibilidade não impede a aposentadoria, por qualquer de suas 
formas. (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

 

Capítulo VI 

DO REINGRESSO NA CARREIRA 

 

Art. 49 - O reingresso na carreira dar-se-á por reintegração, reversão e 
aproveitamento. 

 

Art. 50. A reintegração, que decorrerá de sentença transitada em julgado, é o 
retorno do membro do Ministério Público ao cargo. (Redação dada pela LCE nº. 
57/04) 

§ 1º - Assegura-se ao membro do Ministério Público que obteve o direito à 
reintegração o ressarcimento dos subsídios e vantagens deixados de perceber em 
razão do afastamento, bem como a contagem do tempo de serviço. (Redação 
dada pela LCE nº. 57/04) 

§ 2º - Achando-se provido o cargo no qual será reintegrado o membro do 
Ministério Público, o seu ocupante passará à disponibilidade, até posterior 
aproveitamento. (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

§ 3º - O membro do Ministério Público a ser reintegrado será submetido à 
inspeção médica e, se considerado incapaz, será aposentado compulsoriamente, 
com as vantagens a que teria direito se efetivada a reintegração. (Incluído pela 
LCE nº. 57/04) 

Art. 51 - Somente se admite reversão em caso de aposentadoria compulsória por 
invalidez, se não mais subsistir a incapacidade. (Redação dada pela LCE nº. 
57/04) 

§ 1º - 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 (Incluído 
pela LCE nº. 57/04). 

§ 2º - A aptidão física e psíquica, bem como a cessação das razões da que 
tenham ensejado o reconhecimento da incapacidade, deverão ser comprovadas 
através de laudo de junta médica oficial, realizado por requisição do Ministério 
Público. (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

 

Art. 52 - O aproveitamento importará no 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. 
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§ 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. 

 

TÍTULO II 

DOS DIREITOS E DEVERES 

Capítulo I 

DAS GARANTIAS E PRERROGATIVAS 

 

Art. 53 - 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 e na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. 

§ 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 ou sessenta dias 
alternados; 

IV - prática de improbidade administrativa. (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

§ 2º - A ação civil para a decretação da perda do cargo será proposta pelo 
Procurador Geral de Justiça perante o Tribunal de Justiça, após autorização do 
Colégio de Procuradores, na forma desta Lei. 

 

Art. 54 - Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, além de 
outras previstas nesta Lei: 

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, nos crimes 
comuns e de responsabilidade, ressalvada exceção de ordem constitucional; 

V - ser custodiado ou recolhido a prisão domiciliar ou a 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. 
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Art. 55 - Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, no exercício 
de sua função, além de outras previstas nesta Lei: 

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 
primeiro 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; 

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 
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 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. 

§ 1º - 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. 

§ 2º - Os membros do Ministério Público terão carteira funcional, expedida pelo 
Procurador Geral de Justiça, 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. 

 

Art. 56 - Os membros do Ministério Público disporão, nas comarcas onde 
servirem, de instalações próprias e condignas no Foro, e de prédio público para 
residência. 

 

Capítulo II 
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DOS DIREITOS E VANTAGENS 

Seção I 

Do Subsídio e das Indenizações 

 

Art. 57 - O subsídio mensal dos membros do Ministério Público será fixado 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 de Justiça. 
(Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

§ 1º - O subsídio será fixado ou alterado por lei específica de iniciativa do 
Procurador Geral de Justiça. (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

§ 2º - É vedada a vinculação ou equiparação de qualquer espécie remuneratória 
para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público ao subsídio dos 
membros do Ministério Público. (Redação dada pela LCE nº. 21/98) 

§ 3º - A política remuneratória dos membros do Ministério Público, respeitada a 
irredutibilidade, determinada pelo art. 128, § 5º, inciso I, alínea c, da Constituição 
Federal, é a disciplinada pela Lei Estadual nº 11.576, de 23 de setembro de 1998. 
(Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

 

Art. 58. Aplicam-se aos membros do Ministério Público os direitos sociais previstos 
no artigo 7º, incisos VIII, XVII, XVIII e XIX, da Constituição Federal. (Redação 
dada pela LCE nº. 57/04) 

 

Art. 59 – Revogado. (Revogado pela LC nº. 57/04) 

 

Art. 60. Ao cônjuge sobrevivente, ao companheiro ou companheira 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 ao subsídio mensal ou proventos percebidos pelo falecido. (Redação dada 
pela LCE nº. 57/04) 

Parágrafo único. Na falta das pessoas enumeradas, quem houver custeado o 
funeral do membro do Ministério Público será indenizado da despesa feita, 
comprovadamente feita, até o montante a que se refere este artigo. (Incluído pela 
LCE nº. 57/04) 

 

Art. 61 - Ao membro do Ministério Público será paga indenização: (Redação dada 
pela LCE nº. 57/04) 

I – para atender a despesas de alimentação e pousada, quando do deslocamento 
para realizar serviço fora da sede de lotação, fixando-se, por ato do Procurador 
Geral de Justiça, cada diária em até 3% (três por cento) e em até 6% (seis por 
cento) do subsídio do cargo inicial da carreira, se o deslocamento se der, 
respectivamente, dentro ou fora do Estado; (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

II – para atender a despesa com moradia, calculado em até 10% (dez por cento), 
em razão de comprovada residência na cidade em que situada a Comarca perante 
a qual oficia a sua Promotoria e desde que nela não haja residência oficial, verba 
que também será devida quando o Colégio de Procuradores de Justiça, autorizar 
a fixação de residência em cidade da circunvizinhança de sua lotação, pelo 
mesmo motivo ou por indisponibilidade de imóvel para locação, excepcionalidade 
que não se aplica à Capital e à Região Metropolitana do Recife; (Redação dada 
pela LCE nº. 57/04) 
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III – para atender a despesas de transporte e mudança efetivamente realizadas e 
comprovadas mediante ressarcimento de até 100% (cem por cento) do subsídio 
do cargo inicial da carreira, em caso de remoção e promoção, sempre que houver 
mudança de residência de uma para outra sede de Comarca, devidamente 
constatada pela Corregedoria Geral do Ministério Público; (Redação dada pela 
LCE nº. 57/04) 

IV – para atender a despesas de transporte pessoal, mediante o ressarcimento da 
quantia efetivamente realizada e comprovada, nos casos de deslocamento a 
serviço fora da sede de exercício; (Incluído pela LCE nº. 21/98) 

V – pelo exercício cumulativo de cargo ou função no valor de 10% e 20% dos 
subsídios, respectivamente, conforme a substituição ocorra na mesma ou em 
outra comarca, independentemente do número de substituições e não acumulável 
com as indenizações previstas nos Incisos I e III; (Redação dada pela LCE nº. 
57/04) 

VI - pelo exercício de função de direção, coordenação e assessoramento previstas 
nesta Lei, no valor de 10 % dos subsídios, não acumulável com a indenização 
prevista no inciso anterior. (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

§ 1º - Aos membros do Ministério Público serão pagas, pela União, verbas 
indenizatórias pela prestação de serviço à Justiça Eleitoral e à Justiça do 
Trabalho. (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

§ 2º - O Procurador Geral de Justiça, o Subprocurador Geral de Justiça, o 
Corregedor Geral do Ministério Público, o Secretário Geral do Ministério Público, o 
Chefe de Gabinete e Corregedor Geral Substituto perceberão indenizações 
correspondentes a 30 % (trinta por cento), 25% (vinte e cinco por cento), 25% 
(vinte e cinco por cento), 20% (vinte por cento), 20% (vinte por cento) e 20% (vinte 
por cento) do subsídio do cargo efetivo, respectivamente, para fazer face a 
despesas decorrentes de compromissos de ordem profissional ou social inerentes 
à representação do Ministério Público. (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

 

Seção II 

Das Férias e Licenças 

 

Art. 62. O direito a férias coletivas e individuais dos membros do Ministério Público 
será igual ao dos Magistrados. (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

§ 1º - O membro do Ministério Público que integrar a escala de plantão forense 
terá direito a férias individuais. 

§ 2º - O membro do Ministério Público integrará, quando necessário, a escala de 
plantão forense no primeiro ano de exercício na carreira. (Redação dada pela LCE 
nº. 57/04) 

§ 3º - Decorrido o período mencionado no parágrafo anterior, é assegurado ao 
Membro do Ministério Público o gozo de férias individuais correspondentes aos 
meses de plantão forense. (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

§ 4º - O Promotor de Justiça designado para a escala de plantão forense não fará 
jus a diárias. (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

§ 5º - O membro do Ministério Público que tiver seu período de férias indeferido 
por conveniência do serviço, poderá contar em dobro o tempo respectivo, para 
todos os efeitos legais, mediante ato do Procurador Geral de Justiça. 

§ 6º - O direito a férias somente será adquirido após o primeiro ano de exercício. 
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Art. 62 A - O Procurador Geral de Justiça poderá, por necessidade de serviço, 
suspender ou interromper férias, ressalvado o gozo oportuno. (Incluído pela LCE 
nº. 57/04) 

§ 1º - As férias não poderão ser fracionadas ou acumuladas por período superior a 
2 (dois) meses, salvo na hipótese prevista no caput deste artigo. (Incluído pela 
LCE nº. 57/04) 

§ 2º - O disposto no parágrafo anterior não se aplica ao Procurador Geral de 
Justiça, ao SubProcurador Geral de Justiça, ao Corregedor Geral do Ministério 
Público e aos ocupantes de cargos de confiança. (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

 

Art. 63 - Ao entrar em gozo de férias, o membro do Ministério Público fará 
comunicação imediata ao seu substituto legal, se houver, apresentará declaração 
de regularidade de serviço e devolverá a cartório os autos em seu poder, de tudo 
dando ciência ao Procurador Geral de Justiça. (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

Parágrafo único - A infração a este dispositivo acarreta suspensão das férias, além 
das penas disciplinares aplicáveis ao caso. (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

Art. 64 - Aos membros do Ministério Público serão concedidas as seguintes 
licenças: (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

I - para tratamento de saúde; (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

II - à gestante, de 120 dias, a partir do oitavo mês de gravidez ou do parto, se 
prematuro; (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

III - paternidade, de 5 dias, a contar do nascimento do filho; (Redação dada pela 
LCE nº. 57/04) 

IV - pela adoção ou obtenção de guarda judicial de criança até 01 (um) ano de 
idade, será concedida ao adotante ou guardião pelo o prazo de 30 (trinta) dias 
consecutivos; (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

V - para casamento, até oito dias; (Renumerado pela LCE nº. 57/04) 

VI - por luto, em virtude de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, 
irmão, sogro e sogra, nora e genro, até oito dias. (Renumerado pela LCE nº. 
57/04) 

VII - prêmio por tempo de serviço; (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

VIII - em caráter especial, para: (Renumerado pela LCE nº. 57/04) 

a) presidir associação de classe do Ministério Público; (Redação dada pela LCE 
nº. 57/04) 

b) candidatura e exercício de mandato eletivo, nos termos da legislação eleitoral; 
(Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

c) freqüência a cursos de pós-graduação e seminários fora do Estado, inclusive no 
exterior, por um máximo de dois anos, a critério do Conselho Superior do 
Ministério Público; (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

IX - por motivo de doença de pessoa da família; (Renumerado pela LCE nº. 57/04) 

X - para trato de interesse particular, pelo prazo máximo de dois anos, inadmitida 
prorrogação ou renovação; (Renumerado pela LCE nº. 57/04) 

XI - por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro; (Incluído pela LCE nº. 
57/04) 

XII - outros casos previstos em lei. (Renumerado pela LCE nº. 57/04) 

 

Art. 65 - As licenças previstas no artigo anterior obedecerão aos seguintes 
critérios: (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 
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§ 1° - A licença para tratamento de saúde, observar á o seguinte: (Incluído pela 
LCE nº. 57/04) 

a) até 30 (trinta) dias, mediante laudo médico firmado por médico oficial ou 
particular, que tenha diagnosticado a enfermidade e prescrito o seu tratamento; 
(Incluído pela LCE nº. 57/04) 

b) por período superior a 30 (trinta) dias, mediante perícia firmada por junta 
médica oficial; (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

c) findo o prazo previsto na alínea anterior, o licenciado será submetido a inspeção 
médica oficial, que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou 
pela aposentadoria; (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

d) a existência de indícios de lesões orgânicas ou funcionais é motivo de inspeção 
médica. (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

§ 2° - a licença gestação, por 120 (cento e vinte) dias, observará o seguinte; 
(Incluído pela LCE nº. 57/04) 

a) poderá ter início no primeiro dia do nono mês de gestação, salvo antecipação 
por prescrição médica; (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

b) no caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto; 
(Incluído pela LCE nº. 57/04) 

c) no caso de natimorto, decorridos 30 (trinta) dias do evento a mãe será 
submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá as suas funções; 
(Incluído pela LCE nº. 57/04) 

d) em caso de aborto atestado por médico, a licença dar-se-á por 30 (trinta) dias, a 
partir de sua ocorrência. (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

§ 3º - a licença-prêmio por tempo de serviço será devida após cada qüinqüênio 
ininterrupto de exercício, pelo prazo de 3 (três) meses, observadas as seguintes 
condições: (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

a) será convertida em pecúnia em favor dos beneficiários do membro do Ministério 
Público falecido, que não tiver gozado; (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

b) não será devida a quem houver sofrido penalidade de suspensão durante o 
período aquisitivo ou tiver gozado as licenças previstas nos incisos II e IV; 
(Incluído pela LCE nº. 57/04) 

c) será concedida sem prejuízo dos subsídios ou qualquer direito inerente ao 
cargo; (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

§ 4º - a licença para presidir entidade classista poderá ser concedida ao Membro 
do Ministério Público investido em mandato em confederação, federação, 
associação de classe de âmbito local, nacional ou sindicato representativo da 
categoria, observadas as seguintes condições: (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

a) somente farão jus à licença os eleitos para cargos de direção ou representação 
nas referidas entidades; (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

b) a licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada, no caso, de 
reeleição e por uma única vez; (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

c) será concedida sem prejuízo dos subsídios ou qualquer direito inerente ao 
cargo. (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

§ 5º - a licença por motivo de doença em pessoa da família será precedida de 
exame realizado por médico ou por junta médica oficial, considerando-se pessoas 
da família: o cônjuge, o companheiro, a companheira, os ascendentes, os 
descendentes, o padrasto, a madrasta, o enteado, o colateral consangüíneo ou 
afim até o segundo grau civil, e, atendidas as seguintes condições: (Incluído pela 
LCE nº. 57/04) 
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a) somente será deferida se a assistência direta do membro do Ministério Público 
for indispensável e não puder ser dada simultaneamente com o exercício do 
cargo; (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

b) será concedida sem prejuízo dos vencimentos, vantagens ou qualquer direito 
inerente ao cargo, salvo para contagem de tempo de serviço em estágio 
probatório, até 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogada por igual prazo nas 
mesmas condições. (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

c) excedida a prorrogação, a licença será considerada como para tratar de 
interesses particulares. (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

§ 6º - a licença para trato de interesse particular poderá ser concedida ao Membro 
do Ministério Público vitalício, pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos, 
observadas as seguintes condições: (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

a) será sem remuneração e sem contagem de tempo de serviço; (Incluído pela 
LCE nº. 57/04) 

b) poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do interessado ou no 
interesse do serviço; (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

c) não será concedida nova licença antes de decorridos 2 (dois) anos do término 
da anterior. (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

§ 7º - a licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, poderá ser 
concedida quando o cônjuge ou companheiro for: (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

a) deslocado para outro ponto do território nacional ou para o exterior; (Incluído 
pela LCE nº. 57/04) 

b) exercer mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo fora do Estado, e, 
em qualquer situação, será por prazo indeterminado e sem remuneração, salvo se 
o membro do Ministério Público puder ser lotado, provisoriamente, em ofício vago 
no local para onde tenha se deslocado e compatível com o seu cargo, caso em 
que a licença será convertida em remoção provisória. (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

Seção III 

Dos Afastamentos e Substituições 

 

Art. 66 - Somente poderá afastar-se do Ministério Público, para exercer cargo, 
emprego ou função, de nível equivalente ou maior, na Administração Pública, 
direta ou indireta, mediante autorização do Procurador Geral de Justiça, ouvido o 
Conselho Superior do Ministério Público, o integrante da carreira que tenha 
exercido a opção de que trata o art. 29, § 3º, do Ato das Disposições Transitórias 
da Constituição Federal. 

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. 67 - 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 64 incisos I a IX desta Lei; (Redação dada pela 
LCE nº. 57/04) 

II - de férias; 

III - de período de trânsito; 

IV - de disponibilidade remunerada, exceto para promoção, em caso de 
afastamento decorrente de punição; 
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V - de designação do Procurador Geral de Justiça para a realização de atividade 
de relevância para a Instituição; 

VI - de outras hipóteses definidas em lei. (Renumerado pela LCE nº. 21/98) 

§ 1º - revogado. (Revogado pela LCE nº. 57/04) 

§ 2º - revogado. (Revogado pela LCE nº. 57/04) 

 

Art. 68 - Os Procuradores de Justiça são substituídos um pelo outro, dentro da 
mesma categoria, cível ou criminal, na ordem ascendente da numeração, sendo o 
último substituído pelo primeiro. 

Parágrafo único - Na falta ou impedimento de todos os Procuradores de uma 
categoria, serão convocados à substituição os da outra e, persistindo o 
impedimento, os Promotores de Justiça da mais elevada entrância, estes pela 
ordem decrescente de antiguidade. 

§ 1º - Atendendo à conveniência do serviço, o Procurador Geral de Justiça poderá 
designar Promotor de Justiça para ter exercício noutra Promotoria de Justiça, em 
caso de vacância ou afastamento prolongado do respectivo titular.  

 

Art. 69 - Os Promotores de Justiça serão substituídos segundo a tabela de 
substituições organizada pelo Conselho Superior do Ministério Público, preferindo-
se, sucessivamente, os Promotores de Justiça Substitutos da mesma 
Circunscrição, ou da Capital, os Promotores de Justiça da mesma Promotoria, os 
da mesma Comarca e os da Comarca mais próxima. (Redação dada pela LCE nº. 
57/04) 

§ 1º - Por conveniência do serviço, o Procurador Geral de Justiça poderá designar 
Promotoria de Justiça para ter exercício noutra Promotoria, em caso de vacância, 
afastamento prolongado do respectivo titular ou para atender os princípios da 
eficiência, da economicidade ou do interesse público. (Redação dada pela LCE nº. 
57/04) 

§ 2º - Os Promotores de Justiça de 1ª Entrância, logo após a nomeação e 
enquanto estiverem participando de treinamento para o exercício do cargo, ficarão 
à disposição do Gabinete do Procurador Geral de Justiça. (Redação dada pela 
LCE nº. 57/04) 

 

Seção IV 

Dos Proventos e Pensões 

 

Art. 70 - Os proventos de 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. 71 - 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 – Revogado. (Revogado pela LC nº. 57/04) 

 

Capítulo III 

DOS DEVERES E PROIBIÇÕES 

 

Art. 72 - São deveres dos membros do Ministério Público, além de outros previstos 
em lei: 

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 - comparecer, pontualmente, à hora de iniciar-se o expediente, à audiência ou à 
sessão, e não se ausentar injustificadamente antes de seu término; (Redação 
dada pela LCE nº. 57/04) 

VI - desempenhar, com zelo e presteza, as suas funções; 

VII - declarar-se suspeito ou impedido, nos termos da lei comunicando o fato ao 
substituto legal e ao Procurador Geral de Justiça; (Redação dada pela LCE nº. 
57/04) 

VIII - adotar, nos limites de suas atribuições, as providências cabíveis quanto a 
irregularidade de que tenha conhecimento ou que ocorra nos serviços a seu cargo; 

IX - tratar com urbanidade os magistrados, as partes, as testemunhas e os 
funcionários e auxiliares da Justiça; 

X - residir, se titular ou substituto, na respectiva Comarca ou Circunscrição, e 
comparecer diariamente ao foro, sendo-lhe descontado, do tempo de serviço e 
dos vencimentos, o correspondente aos dias de ausência injustificada, constatada 
pela Corregedoria Geral do Ministério Público; 

XI - alimentar as bases de dados, apresentar relatórios e prestar informações 
solicitadas pelos órgãos da instituição; (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

XII - identificar-se em suas manifestações funcionais, mediante assinatura legível 
ou nome completo em carimbo ou letra de fôrma; 

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; 

XV - zelar pelos bens da instituição, a seu cargo; (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

XVI - atender, com presteza, à solicitação de membros do Ministério Público, para 
acompanhar atos judiciais ou diligências que devam realizar-se na área em que 
exerçam suas atribuições; (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

XVII - manter nas Procuradorias de Justiça e nas Promotorias de Justiça os 
registros de informática referentes a todas suas promoções funcionais, quando 
lavradas desta forma, em meio magnético do Ministério Público; (Incluído pela 
LCE nº. 57/04) 

XVIII - exercer permanente fiscalização sobre os servidores subordinados; 
(Incluído pela LCE nº. 57/04) 
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XIX - comparecer às reuniões dos órgãos colegiados de Administração Superior 
aos quais pertencer, salvo por motivo justo; (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

XX - exercer o direito de voto, desde que obrigatório, nas eleições previstas nesta 
Lei, salvo motivo de força maior; (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

XXI - providenciar a sua substituição automática nos casos previstos nesta Lei e 
fazer as respectivas comunicações; (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

XXII - enviar, anualmente, declaração de seus bens à Procuradoria-Geral de 
Justiça, em relação a si próprio e àqueles que vivam sob sua dependência 
econômica; (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

XXIII - freqüência obrigatória nas atividades promovidas pela Escola Superior do 
Ministério Público, salvo por motivo justo; (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

XXIV - atender as convocações dos Órgãos da Administração Superior; (Incluído 
pela LCE nº. 57/04) 

XXV - encaminhar ao Corregedor Geral do Ministério Público, quando da 
promoção, remoção voluntária, substituição ou férias, declaração referente aos 
processos e procedimentos que estejam com vistas abertas ao Ministério Público; 
(Incluído pela LCE nº. 57/04) 

XXVI - ausentar-se do Estado com autorização do Procurador Geral de Justiça, 
salvo nos casos de férias e licença. (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

Parágrafo único - Quando o membro do Ministério Público se declarar suspeito por 
motivo de foro íntimo ou impedido, nos termos da lei, comunicará o fato, 
imediatamente, ao Conselho Superior do Ministério Público. 

 

Art. 73 - 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; 

§ 1º - 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 Estudos e Aperfeiçoamento do Ministério Público, 
em entidade de representação de classe e o exercício de cargos de confiança na 
sua administração e nos órgãos auxiliares. 

§ 2º - 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. 

 

Capítulo IV 

DA ÉTICA FUNCIONAL 

 

Art. 74 - No resguardo da sua respeitabilidade e da dignidade do cargo cumpre 
aos membros do Ministério Público: 
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I - manter cortesia no trato com as autoridades judiciárias, legislativas, policiais e 
administrativas e ainda com os advogados, as partes, os auxiliares e os 
serventuários da justiça; 

II - primar pela cooperação com seus colegas e superiores, abstendo-se de 
críticas à atuação ou à pessoa de qualquer deles; 

III - dispensar aos acusados o respeito e consideração devidos à dignidade da 
pessoa humana; 

IV - manifestar-se, no exercício das funções ou em qualquer ato público, com a 
elevação compatível ao cargo que exerce; 

V - fundamentar sempre os seus requerimentos e pareceres; 

VI - pleitear dentro dos estritos ditames da lei e da justiça; 

VII - manter sigilo e discrição funcional, abstendo-se de comentários, entrevistas, 
debates ou declarações públicas sobre processos em que funcionem, salvo 
autorização expressa do Procurador Geral de Justiça. 

 

TÍTULO III 

DO REGIME DISCIPLINAR 

Capítulo I 

DAS INSPEÇÕES E CORREIÇÕES 

 

Art. 75 - Os serviços do Ministério Público estão sujeitos a visitas de inspeção e a 
correições: 

I - permanentes; 

II - ordinárias; 

III - extraordinárias. 

 

Art. 76 - A correição permanente será feita pelo Procurador Geral de Justiça e 
pelos Procuradores de Justiça, nos processos em que funcionem. 

Parágrafo único - Verificada, pelos Procuradores de Justiça, qualquer falha na 
atuação de membro do Ministério Público, o fato será comunicado, por escrito, ao 
Conselho Superior do Ministério Público, para as providências cabíveis. 

 

Art. 77 - As correições ordinárias e extraordinárias serão efetuadas pelo 
Corregedor Geral do Ministério Público e as visitas de inspeção por ele próprio ou 
por Auxiliar da Corregedoria por ele designado para tal. 

§ 1º - A correição ordinária será feita mensalmente, em pelo menos uma 
Promotoria da Capital e duas do Interior, com o objetivo de verificar: 

I - a regularidade do serviço; 

II - o zelo, a eficiência e a assiduidade dos membros do Ministério Público; 

III - o cumprimento de portarias, circulares, provimentos e outras determinações 
da Procuradoria Geral de Justiça, do Colégio de Procuradores de Justiça e do 
Conselho Superior do Ministério Público. 

§ 2º - A correição extraordinária, geral ou parcial, será determinada pelo 
Procurador Geral de Justiça ou pelo Conselho Superior do Ministério Público, 
sempre que necessário. 
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Art. 78 - Da correição, ordinária ou extraordinária, será apresentado relatório 
circunstanciado ao Procurador Geral de Justiça, com vista ao Conselho Superior 
do Ministério Público. 

 

Capítulo II 

DAS PENAS DISCIPLINARES 

 

Art. 79 - São penas disciplinares imponíveis mediante o devido processo legal, 
assegurada a ampla defesa e o contraditório, aos membros do Ministério Público: 
(Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

I - advertência; 

II - censura; 

III - suspensão por até 90 (noventa) dias; 

IV - remoção compulsória, quando imposta em virtude da prática de falta funcional; 
(Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

V - disponibilidade compulsória, quando imposta em virtude da prática de falta 
funcional; (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

VI - demissão; (Renumerado pela LCE nº. 57/04) 

VII - cassação da disponibilidade ou da aposentadoria. (Incluído pela LCE nº. 
57/04) 

§ 1º - Não se admite a conversão de penas em multa. (Incluído pela LCE nº. 
57/04) 

§ 2º - Constarão dos assentamentos funcionais dos membros do Ministério Público 
as penalidades administrativas que lhes tenham sido impostas. (Incluído pela LCE 
nº. 57/04) 

 

Art. 80 - A pena de advertência será aplicada por escrito, reservadamente, em 
caso de: (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

I – negligência no exercício das funções; (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

II - violação ao disposto no caput do art.63 e no art. 72, II, III, V, VI, IX, XI usque 
XXVI; (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

III - descumprimento aos preceitos de ética funcional dispostos no art.74, incs. I a 
VI; (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

 

Art. 81 - A pena de censura será aplicada, por escrito e reservadamente, em caso 
de: (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

I - descumprimento de dever funcional previsto no art. 72, I, IV, VII, VIII; (Redação 
dada pela LCE nº. 57/04) 

II - descumprimento do preceito de ética funcional disposto no art. 74, VII; 
(Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

III - desrespeito para com os órgãos de Administração Superior do Ministério 
Público; (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

IV - desobediência reiterada às determinações administrativas emanadas dos 
órgãos a que se refere o inciso anterior deste artigo; (Redação dada pela LCE nº. 
57/04) 

V - ausência injustificada aos atos judiciais nos quais se faça exigível a presença 
da instituição; (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 
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VI - reincidência em falta passível da pena de advertência; (Redação dada pela 
LCE nº. 57/04) 

 

Art. 82 - A pena de suspensão será aplicada, por escrito, e com publicação da 
medida, no caso de: (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

I - descumprimento do dever insculpido no art. 72, X, ; (Redação dada pela LCE 
nº. 57/04) 

II - infringência de vedação prevista nos incs. I, II, III, IV e V do art. 73; (Redação 
dada pela LCE nº. 57/04) 

III - reincidência em falta anteriormente punida com censura; (Redação dada pela 
LCE nº. 57/04) 

Parágrafo único - Enquanto perdurar, a suspensão acarretará a perda dos direitos 
e vantagens decorrentes do exercício do cargo, não podendo ter início durante as 
férias ou licenças do infrator. (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

 

Art. 83 - A remoção compulsória poderá ser proposta por qualquer membro do 
Conselho Superior do Ministério Público, com fundamento no interesse público, e 
só terá caráter disciplinar quando se basear na prática de infração funcional, mas, 
em qualquer hipótese, será assegurada a garantia do devido processo legal e da 
ampla defesa. (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

 

Art. 83 A - A disponibilidade compulsória poderá ser proposta por qualquer 
membro do Conselho Superior do Ministério Público, com fundamento no 
interesse público, e só terá caráter disciplinar quando se basear na prática de 
infração funcional, mas, em qualquer hipótese, será assegurada a garantia do 
devido processo legal e da ampla defesa. (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

 

Art. 84 - A pena de demissão resulta de ação civil própria e é aplicada nos casos 
previstos no art. 53, § 1º, I, II, III e IV desta Lei. (Redação dada pela LCE nº. 
57/04) 

 

Art. 85 - A pena de cassação de disponibilidade ou de aposentadoria será aplicada 
se o inativo tiver praticado, quando em atividade, falta passível de perda do cargo 
ou demissão, ou, ainda, quando não comparecer injustificadamente à inspeção de 
saúde, determinada pela autoridade competente. (Redação dada pela LCE nº. 
57/04) 

 

Art. 86 - Fica assegurada ampla defesa aos membros do Ministério Público, no 
prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período, a critério do Procurador 
Geral de Justiça, a partir da intimação pessoal do infrator, nos casos de faltas 
puníveis com as penas de advertência e censura. 

 

Art. 87 - As penas de suspensão, remoção compulsória e cassação de 
aposentadoria ou disponibilidade decorrem sempre de decisão em inquérito 
administrativo ou de sentença judicial. 

 

Art. 88 - As decisões referentes à imposição de pena disciplinar constarão do 
prontuário do infrator, com menção aos fatos que lhe deram causa. (Redação 
dada pela LCE nº. 57/04) 
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Parágrafo único - Decorridos cinco anos da imposição da sanção disciplinar, sem 
cometimento de nova infração, não mais poderá ela ser considerada em prejuízo 
do infrator, inclusive para efeito de reincidência. (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

 

Art. 89 - Extingue-se a punibilidade, em decorrência de prescrição: (Redação dada 
pela LCE nº. 57/04) 

I - em dois anos, nas faltas puníveis com advertência; (Incluído pela LCE nº. 
57/04) 

II - em três anos, nas faltas puníveis com censura; (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

III - em quatro anos, nas faltas puníveis com suspensão; (Incluído pela LCE nº. 
57/04) 

IV - em seis anos, nas faltas puníveis com as penas de remoção compulsória, l 
disponibilidade compulsória, demissão, cassação da disponibilidade e da 
aposentadoria. (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

§ 1º - A prescrição começa a correr: (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

a) do dia em que a falta foi cometida; (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

b) do dia em que tenha cessado a continuação ou permanência; (Incluído pela 
LCE nº. 57/04) 

§ 2º - Interrompe-se o prazo da prescrição: (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

a) pela abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar, até 
decisão final proferida por autoridade competente; (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

b) quando do advento de decisão condenatória, ainda que sujeita a recurso 
administrativo; (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

c) pela citação na ação civil para perda do cargo. (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

§ 3º - Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia 
em que cessar a interrupção. (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

 

Art. 90 - Pelo exercício irregular da função pública, o membro do Ministério Público 
responde penal, civil e administrativamente. 

 

Art. 91 - Compete ao Procurador-Geral de Justiça a aplicação das penas 
disciplinares, previstas no artigo 79. (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

Capítulo III 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

 

Art. 92 - A apuração das infrações disciplinares será feita mediante processo de 
natureza administrativa, asseguradas as garantias da ampla defesa e do 
contraditório. (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

§ 1º - O processo disciplinar será: (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

I - ordinário, quando cabíveis as penas de suspensão, remoção compulsória, 
disponibilidade compulsória, cassação da aposentadoria ou da disponibilidade e 
demissão; (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

II – sumário, nos casos de faltas apenadas com advertência ou censura. (Incluído 
pela LCE nº. 57/04) 

§ 2º - O processo disciplinar poderá ser precedido de sindicância, de caráter 
investigatório, quando insuficientemente instruída a notícia de infração imputável a 



211 
 

 

membro do Ministério Público, observado o disposto no art. 95 desta Lei; 
(Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

§ 3º - Durante o processo disciplinar, poderá o Procurador Geral de Justiça afastar 
o indiciado do exercício do cargo, sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens; 
(Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

§ 4º - Se a decisão final concluir pela aplicação da pena de suspensão, nela será 
computado o período de suspensão preventiva. (Redação dada pela LCE nº. 
57/04) 

 

Art. 93 - Ressalvado o disposto no art. 16, inciso V, desta lei, é competente, para 
instauração de inquérito ou sindicância, o Procurador Geral de Justiça, de ofício 
ou por recomendação do Conselho Superior do Ministério Público. 

 

Art. 94 - Ao membro do Ministério Público sujeito a processo disciplinar, não será 
concedida exoneração a pedido, antes da decisão final ou do cumprimento da 
pena porventura imposta. 

 

Seção I 

Da Sindicância e do Inquérito 

 

Art. 95 - A sindicância será realizada pelo Corregedor Geral do Ministério Público, 
de ofício ou por determinação superior. 

§ 1º - Na sindicância, o Corregedor observará o seguinte procedimento: 

I - ouvirá o acusado, se identificado; 

II - colherá as provas que houver e, decorrido o prazo de cinco dias para a defesa, 
submeterá o processo, com relatório, ao Procurador Geral de Justiça. 

§ 2º - Recebidos os autos, o Procurador Geral de Justiça, no prazo de vinte dias, 
proferirá a decisão, podendo, antes, ouvir o Conselho Superior do Ministério 
Público. 

 

Art. 96 - O processo disciplinar terá caráter sigiloso, podendo ser instaurado pelo 
Procurador Geral, pelo Conselho Superior do Ministério Público ou pelo 
Corregedor Geral do Ministério Público e, sempre, presidido por este último e 
obedecendo ao seguinte: (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

§ 1º - A portaria inaugural, devidamente publicada na forma legal e instruída com a 
sindicância, se houver, ou com as provas já existentes, nela qualificando o 
indiciado, a exposição dos fatos imputados, a previsão legal sancionadora e a 
nomeação da Comissão de Processo Disciplinar, composta de integrantes da 
carreira vitalícios e de entrância ou instância igual ou superior à do indiciado, 
sendo secretariada por Promotor de Justiça auxiliar da Corregedoria Geral. 
(Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

§ 2º - As publicações relativas ao processo disciplinar conterão o respectivo 
número, omitido o nome do indiciado, que será cientificado pessoalmente. 
(Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

§ 3º - Para a apuração de fatos fora do Estado, a Comissão poderá delegar 
atribuição a um de seus membros. (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

§ 4º - Se durante o procedimento da investigação sumária for constatada a 
possibilidade de aplicação de pena mais grave do que a prevista, o rito será 
convertido em ordinário. (Incluído pela LCE nº. 57/04) 
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Art. 96 A - Aplicam ao processo disciplinar ordinário as seguintes disposições: 
(Incluído pela LCE nº. 57/04) 

§ 1º - A Comissão procederá à notificação do membro do Ministério Público, com 
antecedência de 05 (cinco) dias, para tomada do seu depoimento, assegurado o 
prazo de 10 (dez) dias para apresentação de defesa e requerimento de provas, 
facultando-lhe arrolar no máximo 08 (oito) testemunhas; (Incluído pela LCE nº. 
57/04) 

§ 2º - Não sendo encontrado ou se este se furtar à notificação, esta será procedida 
mediante aviso, publicado no Diário Oficial do Estado, com prazo de 03 (três) dias; 
sendo ele notificado e não atendendo ao chamamento, o processo prosseguirá 
com a designação de um defensor dentre os membros do Ministério Público, de 
igual ou superior categoria. (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

§ 3º - Após o prazo da defesa, serão inquiridas as testemunhas arroladas, bem 
como promovidas as diligências requeridas; (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

§ 4º - Concluída a instrução, será procedido o indiciamento do membro, com a 
especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas penas; (Incluído pela 
LCE nº. 57/04) 

§ 5º - O indiciado será notificado, por mandado expedido pelo Presidente da 
Comissão, para apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias, 
assegurando-lhe vistas nos autos. (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

§ 6º - Não apresentando defesa escrita no prazo legal, o indiciado será declarado 
revel, com a renovação do prazo para apresentação de defesa, pelo defensor que 
lhe for nomeado, nos termos do § 2º. (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

§ 7º - A Comissão elaborará o seu relatório conclusivo, opinando pela procedência 
ou pela improcedência da notícia, apontando a punição a ser adotada ou 
propondo o seu arquivamento, respectivamente, encaminhando-o ao Procurador 
Geral de Justiça para a adoção das medidas pertinentes. (Incluído pela LCE nº. 
57/04) 

§ 8º - O prazo para conclusão do processo disciplinar ordinário e apresentação do 
relatório final é de 60 (sessenta) dias, prorrogável, no máximo, por igual período. 
(Incluído pela LCE nº. 57/04) 

§ 9º - Quando o processo for instaurado pelo Conselho Superior do Ministério 
Público, a ele será encaminhado o relatório final da Comissão, cabendo-lhe: 
(Incluído pela LCE nº. 57/04) 

I - determinar novas diligências, se o considerar insuficientemente instruído; 
(Incluído pela LCE nº. 57/04) 

II - encaminhá-lo ao Procurador Geral de Justiça, para aplicação da punição legal; 
(Incluído pela LCE nº. 57/04) 

III - propor ao Procurador Geral de Justiça o ajuizamento da competente ação civil 
para demissão do membro do Ministério Público com garantia de vitaliciedade ou 
para cassação de aposentadoria ou disponibilidade; (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

IV - propor o seu arquivamento. (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

§ 10 - Não poderá participar da deliberação do Conselho Superior, quem haja 
oficiado na sindicância, ou integrado a Comissão de Processo Disciplinar. 
(Incluído pela LCE nº. 57/04) 

 

Art. 96 B - Aplicam-se ao processo disciplinar sumário as disposições relativas ao 
processo disciplinar ordinário, com as seguintes modificações: (Incluído pela LCE 
nº. 57/04) 
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I - o número de testemunhas arroladas não excederá a 3 (três); (Incluído pela LCE 
nº. 57/04) 

II - o prazo para a defesa inicial e para razões finais será de 05 (cinco) dias, 
respectivamente; (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

III - o prazo para conclusão do processo será de 60 (sessenta) dias, prorrogável, 
no máximo, por mais 30 (trinta) dias. (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

 

Art. 97 - O inquérito será concluído e encaminhado ao Procurador Geral de 
Justiça, com o relatório final, no prazo de noventa dias, contado da publicação do 
ato constitutivo da Comissão. 

Parágrafo único - O prazo de que trata este artigo pode ser prorrogado por mais 
trinta dias, nos casos de força maior, reconhecida pelo Procurador Geral de 
Justiça. 

 

Seção II 

Do Julgamento e dos Recursos 

 

Art. 98 - Aplicam-se subsidiariamente, ao processo disciplinar, as normas do 
Código de Processo Penal. (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

Art. 99 - Das decisões proferidas pelo Procurador-Geral de Justiça caberá recurso 
a ser interposto por petição dirigida ao Colégio de Procuradores de Justiça, já 
acompanhada das razões de inconformidade, dentro do prazo de quinze dias a 
contar da intimação pelo Diário Oficial do Estado. (Redação dada pela LCE nº. 
57/04) 

§ 1º - O recurso terá efeito suspensivo, exceto: (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

I - em caso de suspensão de membro do Ministério Público sujeito à pena de 
demissão; (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

II - em caso de afastamento do exercício do cargo imposto pelo Procurador-Geral 
de Justiça no curso da própria instrução; (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

III - das decisões que, sem enfrentarem o mérito, resolvam incidentes processuais. 
(Incluído pela LCE nº. 57/04) 

§ 2° - Os recursos poderão ser interpostos: (Incluí do pela LCE nº. 57/04) 

I - pelo indiciado, seu advogado ou defensor; (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

II - no caso de decisão absolutória, pelo representante ou de ofício, e, quando ferir 
literal disposição de lei, pela maioria da Comissão processante. (Incluído pela LCE 
nº. 57/04) 

§ 3° - O Colégio de Procuradores de Justiça terá pl ena liberdade de reforma da 
decisão recorrida, observados os limites devolutivos do recurso. (Incluído pela 
LCE nº. 57/04) 

 

Art. 100 - Recebida a petição recursal, o Procurador-Geral de Justiça determinará 
sua juntada aos autos, encaminhando-os ao Colégio de Procuradores de Justiça. 
(Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

§ 1° - O julgamento do recurso realizar-se-á de aco rdo com as normas 
regimentais, intimando-se o recorrente da decisão. (Redação dada pela LCE nº. 
57/04) 

§ 2° - Estão impedidos de votar os membros do Minis tério Público que 
funcionaram no procedimento administrativo, quer como julgadores, acusadores, 
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vítimas, acusados ou testemunhas, afora os demais impedimentos e vedações da 
lei. (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

 

Seção III 

Da Revisão e da Reabilitação 

 

Art. 101 - Admitir-se-á a revisão do processo administrativo quando: (Redação 
dada pela LCE nº. 57/04) 

I - a decisão for contrária ao texto da lei ou à evidência dos autos; (Redação dada 
pela LCE nº. 57/04) 

II - a decisão se fundar em depoimento, exame ou documento falso ou inidôneo; 
(Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

III - após a decisão, aparecerem provas da inocência do interessado ou de 
circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena ou 
desclassificação da sanção; (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

IV - houver vícios insanáveis no processo, capazes de comprometer a apuração 
da verdade ou cercear a defesa do acusado. (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

§ 1º - A simples alegação da injustiça da decisão não será considerada como 
fundamento para a revisão. (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

§ 2º - Não será admitida a reiteração de pedido pelo mesmo fundamento. 
(Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

 

Art. 102 - A instauração do processo revisional poderá ser requerida a qualquer 
tempo pelo próprio interessado ou, se falecido ou interdito, por seu curador, 
cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

 

Art. 103 - O pedido de revisão será dirigido ao Colégio de Procuradores de Justiça 
por petição instruída com as provas de que o interessado dispuser, ou com a 
indicação daquelas que se pretenda produzir. (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

§ 1º - Com os votos do relator e do revisor, o julgamento realizar-se-á de acordo 
com as normas regimentais. (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

§ 2º - Não poderá funcionar como relator ou revisor o membro do Ministério 
Público que funcionou, em qualquer fase do processo disciplinar, como vítima, 
acusador, testemunha ou julgador, sem prejuízo das demais vedações e 
impedimentos legais. (Incluído pela LCE nº. 57/04) 

 

Art. 104 - Deferida a revisão, a autoridade competente poderá alterar a 
classificação da infração, absolver o condenado, modificar a pena ou anular o 
processo, vedado, em qualquer caso, o agravamento da pena. (Redação dada 
pela LCE nº. 57/04) 

 

Art. 105 - O requerimento da revisão deve ser apenso ao processo ou à sua cópia, 
notificando-se o requerente para, no prazo de dez dias, juntar as provas que tiver 
ou requerer a produção das indicadas na inicial. 

§ 1º - Concluída a instrução dentro do prazo máximo de noventa dias, dar-se-á 
vista dos autos ao requerente, em mãos do secretário, pelo prazo de quinze dias, 
para alegações. 
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§ 2º - Decorrido esse prazo, com alegações ou sem elas, será o feito submetido 
ao Conselho pelo relator e, lavrado o acórdão, encaminhado ao Procurador Geral 
de Justiça para julgamento. 

§ 3º - Quando a penalidade houver sido aplicada pelo Procurador Geral de Justiça 
este remeterá os autos com parecer, dentro de 15 (quinze) dias ao Colégio de 
Procuradores. 

§ 4º - O prazo de julgamento, em qualquer hipótese, é de vinte dias. 

 

Art. 106 - Julgada procedente a revisão, fica sem efeito a penalidade aplicada, 
restabelecendo-se todos os direitos por ela atingidos, inclusive os de ordem 
financeira, devidamente corrigidos. (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

 

Art. 107 - Após cinco anos da imposição da pena de advertência, censura ou 
suspensão, pode o infrator, desde que não tenha naquele período cometido outra 
infração disciplinar, requerer ao Procurador-Geral de Justiça a sua reabilitação. 
(Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

§ 1º - Antes da decisão, o Procurador-Geral de Justiça ouvirá o Conselho Superior 
do Ministério Público. (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

§ 2º - Não se deferirá reabilitação se estiver em curso processo criminal contra o 
mesmo acusado, pela prática de fato idêntico ao que gerou a pena disciplinar. 
(Incluído pela LCE nº. 57/04) 

 

Art. 108 - A reabilitação resulta do simples decurso do prazo de cinco anos nas 
condições do artigo anterior, salvo quando estiver em curso processo criminal pelo 
mesmo fato gerador da pena disciplinar. 

 

Art. 109 - Da reabilitação decorre: (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

I - o cancelamento da pena nos assentamentos da vida funcional do reabilitado; 
(Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

II - a insubsistência da pena para efeito de reincidência. (Redação dada pela LCE 
nº. 57/04) 

 

LIVRO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 110 - Ao Ministério Público do Estado aplicam-se, subsidiariamente, as 
disposições da Lei Orgânica do Ministério Público da União. 

 

Art. 111 - O Ministério Público poderá firmar convênios com as associações de 
membros da instituição com vistas à manutenção de serviços assistenciais e 
culturais a seus associados. 

 

Art. 112 - O Estado distribuirá, gratuitamente, aos membros do Ministério Público, 
as coleções de leis e decretos estaduais, bem como o Diário Oficial do Estado, 
com todos os seus cadernos. 

Art. 113 - As publicações oficiais do Ministério Público serão feitas em local 
próprio, no Diário Oficial do Estado, sem ônus para a instituição. 
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Art. 114 - O Ministério Público adequará suas tabelas de vencimentos às 
disposições desta Lei, visando à revisão da remuneração de seus membros e 
servidores, nos termos do art. 69 da Lei Federal no. 8. 625, de 12. 02. 93. 

 

Art. 115 - O Quadro do Ministério Público compreende: (Redação dada pela LCE 
nº. 83/06) 

I - 39 (trinta e nove) cargos de Procurador de Justiça; (Redação dada pela LCE nº. 
57/04) (Vide LCE nº. 73/05) 

II - 150 (cento e cinqüenta) cargos de Promotor de Justiça de terceira entrância; 
(Redação dada pela LCE nº. 83/06) 

III - 210 (duzentos e dez) cargos de Promotor de Justiça de segunda entrância; 
(Redação dada pela LCE nº. 83/06) 

IV - 130 (cento e trinta) cargos de Promotor de Justiça de primeira entrância. 
(Redação dada pela LCE nº. 83/06) 

 

Art. 115 A - Fica criada a Procuradoria de Justiça de Defesa da Cidadania, de 2ª 
Instância, composta de 6 (seis) cargos de Procurador de Justiça. (Incluído pela 
LCE nº. 57/04) 

 

Art. 116 - Poderá o Procurador-Geral de Justiça, ouvido o Colégio de 
Procuradores, manter os atuais Centros de Apoio Operacional, extingui-los, fundi-
los, desdobrá-los ou alterá-los. (Redação dada pela LCE nº. 57/04) 

 

Art. 117 - As Promotorias Especiais criadas pela Lei no. 10. 863, de 14. 01. 93, 
passam a denominar-se: 

I - a 56ª, de Promotoria de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Público e 
Social; 

II - a 57ª, de Promotoria de Defesa dos Direitos do Consumidor e dos Interesses 
Sociais Difusos e Coletivos; 

III - a 58ª, de Promotoria de Defesa da Cidadania e dos Direitos e Garantias 
Individuais. 

Parágrafo único - Os Promotores de Justiça que oficiam junto às Varas Privativas 
da Infância e da Juventude, integram a Promotoria Especial denominada de 
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

 

Art. 118 - Fica elevada à 2ª Entrância a atual Promotoria de Justiça de Santa Cruz 
do Capibaribe, que continuará funcionando junto à 1ª Vara, bem como criada, na 
mesma Entrância, a 2ª Promotoria de Justiça daquela Comarca, cujo ocupante 
oficiará perante a atual 2ª Vara. 

Parágrafo único - É também criado, na 1ª Entrância, um cargo de Promotor de Justiça 
para a Comarca de Mirandiba, recentemente restaurada. 

 

Art. 118 F - Ficam criados, no Quadro de Pessoal de Apoio Técnico-Administrativo do 
Ministério Público do Estado de Pernambuco, 39 (trinta e nove) cargos de Analista 
Ministerial e 30 (trinta) cargos de Técnico Ministerial. (Incluído pela LCE nº. 57/04) 
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Art. 119 - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias. 

 

Art. 120 - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Art. 121 - Revogam-se as disposições em contrário e, especialmente, o Decreto Lei no. 
83, de 11. 09. 69, e a Lei nº. 9.040, de 27. 07. 82, com as modificações posteriores. 

 

Palácio do Campo das Princesas, em 27 de dezembro de 1994. 

 

Joaquim Francisco de Freitas Cavalcanti.  

Governador do Estado.  
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ANEXO 4: RESOLUÇÃO Nº 23, DE 17 SETEMBRO DE 2007 DO  CNMP – 

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

RESOLUÇÃO Nº 23, DE 17 SETEMBRO DE 2007. 

 

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 Constituição Federal; 

CONSIDERANDO o que dispõem os artigos 6º, inciso VII, e 7º, inciso I, da Lei Complementar 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; 
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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. 

§ 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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IV – a data e o local da instauração e a determinação de diligências iniciais; 

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 na própria 
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. 

§ 3º Todas as diligências serão documentadas mediante termo ou auto circunstanciado. 
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§ 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. 

§ 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. 

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. 

§ 3º As despesas decorrentes da extração de cópias correrão por conta de quem as requereu. 
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§ 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. 

§ 5º Os documentos resguardados por sigilo legal deverão ser autuados em apenso. 

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. 

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; 

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. 
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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. 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. 

Parágrafo único. É vedada a expedição de recomendação como medida substitutiva ao 
compromisso de ajustamento de conduta ou à ação civil pública. 

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 
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ANEXO 5: RESOLUÇÃO Nº 002 DE 2008 DO CNMP – CONSELH O NACIONAL 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 RESOLUÇÃO RES- CSMP Nº. 002/08. 

Disciplina o Inquérito Civil e Procedimentos outros destinados à Tutela Extrajudicial de Direitos 
Transindividuais. 

O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso dos poderes que lhe são 
conferidos por Lei, 

CONSIDERANDO as solicitações da lavra dos Promotores de Justiça do Estado de 
Pernambuco, mormente as oriundas dos membros ministeriais atuantes nas Promotorias de Justiça 
de Defesa da Cidadania, no que tange à exigüidade do prazo para conclusão dos Inquéritos Civis, tal 
qual estipulado pela RES-CSMP Nº. 005/2007;  

CONSIDERANDO a necessidade de nova disciplina da matéria tratada naquela Resolução, em 
razão da emissão da RES-CNMP Nº. 023/2007.   

RESOLVE editar o seguinte disciplinamento:  

TÍTULO I 

DO INQUÉRITO CIVIL 

Capítulo I – DO INQUÉRITO CIVIL 

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, pelo órgão de execução competente; 

II - em face de representação formulada por pessoa natural ou jurídica, bem como de 
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; 
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III - por determinação do Procurador-Geral de Justiça, nos casos de delegação de sua atribuição 
originária ou na solução de conflitos de atribuição; 

IV - por determinação do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), quando der 
provimento a recurso contra não-instauração de inquérito civil. 

§ 1º. Eventuais conflitos de atribuição, positivos ou negativos, serão resolvidos nos próprios 
autos ou por meio de petição escrita, dirigida ao Procurador-Geral de Justiça, que dirimirá o impasse. 

§ 2º. 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.  

§ 3º. 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.  

§ 5º. 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 4º. desta Resolução.  

Art. 3º. O inquérito civil será instaurado mediante 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;  

IV – a data e o local da instauração e a determinação de diligências iniciais;  

V – a designação do secretário, mediante termo de compromisso;  

VI – a determinação de afixação da portaria no local de costume, bem como a de remessa de 
cópia para publicação.  

§ 1º. O registro da portaria inaugural do inquérito civil ainda mencionará o tipo de interesse 
tutelado: difuso, coletivo ou individual homogêneo, assim como a área de tutela, e, sempre que 
possível, também será feito em sistema informatizado de controle.   

§ 2º. A portaria que determinar a instauração de inquérito civil será baixada em, no mínimo, 02 
(duas) vias, constando a primeira dos próprios autos, arquivando-se a outra na secretaria do órgão 
expedidor. O seu conteúdo deverá ser encaminhado por meio magnético ao Centro de Apoio (CAOP) 
competente, bem como à Secretaria-Geral, para publicação no Diário Oficial do Estado e 
comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público e à Corregedoria-Geral do Ministério 
Público (CGMP). 

§ 3º. O inquérito civil será instrumentalizado em autos, em cuja capa se anotará, sinteticamente, 
o objeto de investigação tratado no procedimento. 

§ 4º. Os procedimentos conjuntos serão instaurados por meio de portaria única cujos autos 
permanecerão na Promotoria de Justiça à qual estiver vinculado, devendo cada Promotoria 
participante da investigação anotar em livro próprio o registro da instauração do inquérito civil. 
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§ 5º. Os elementos dos incisos I e II do § 1º. deste artigo poderão, a critério do Presidente do 
inquérito civil, ser omitidos na Portaria inaugural, sempre que a exposição do representante ou do 
representado trouxer riscos à sua integridade física ou à sua imagem, dada a repercussão do fato. 

§ 6º. 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 II – DA REPRESENTAÇÃO 

Art. 4º. A representação para instauração de inquérito civil e do procedimento de investigação 
preliminar será dirigida ao órgão ministerial com atribuições relacionadas, devendo conter: 

I - nome, qualificação e endereço do representante, e, se possível, o do autor do fato; 

II - descrição do fato objeto da investigação; 

III - indicação dos meios de prova e juntada desta, se houver. 

§ 1º. O indeferimento do pedido de instauração constará de despacho fundamentado e dar-se-á 
na ausência de algum dos requisitos arrolados no caput do presente artigo, sem prejuízo de outras 
causas que inviabilizem ou tornem inócuo eventual procedimento, encaminhando-se uma cópia à 
Corregedoria-Geral do Ministério Público. 

§ 2º. O autor da representação será notificado para complementá-la no prazo de 10 (dez) dias, 
sob pena de indeferimento. 

§ 3º. Do indeferimento da representação aludida no caput deste artigo, caberá recurso ao 
Conselho Superior do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data em que o 
representante tomar ciência da decisão (art. 6º, § 6º, II, LCE nº. 12/94). 

§ 4º. Expirado o prazo do § 2º, os autos serão arquivados na própria origem, registrando-se no 
sistema respectivo, mesmo sem manifestação do representante.   
  

Capítulo III – DAS PEÇAS DE INFORMAÇÃO 

Art. 5º. As peças de informação serão distribuídas entre os promotores de justiça com atuação 
específica, quando, na promotoria local houver mais de um com atribuições para instaurar inquérito 
civil ou procedimento de investigação preliminar, com a finalidade de: 

I - promover a ação cabível; 

II - celebrar compromisso de ajustamento de conduta; 

III - expedir recomendação legal; 

V – promover o respectivo arquivamento; 

§ 1º. Na hipótese de endereçamento incorreto da representação ou das peças informativas, o 
Promotor de Justiça as encaminhará ao órgão com atribuições para o seu processamento. 

§ 2º. Aplica-se ao procedimento de investigação preliminar o disposto no artigo 2º, §§ 1º. e 2º. e 
parágrafo único do artigo 3º. desta resolução. 
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Capítulo IV – DO PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR 

Art. 6º. O Ministério Público, de posse de informações previstas nos artigos 6º. e 7º. da Lei nº. 
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 de investigação 
preliminar. 

§ 1º. O procedimento de investigação preliminar, marcado pela simplicidade e pela 
informalidade, poderá ser instaurado para sediar providências resolutivas de caráter extrajudicial na 
tutela de interesses coletivos, difusos e individuais, homogêneos ou indisponíveis. 

§ 2º. O procedimento de investigação preliminar deverá ser autuado com numeração seqüencial 
à do inquérito civil e registrado em sistema próprio, mantendo-se a numeração quando de eventual 
conversão.  

Capítulo V – DO PROCESSAMENTO E INSTRUÇÃO 

Art. 7º. Os inquéritos civis e os procedimentos de investigação preliminar serão presididos pelo 
órgão de execução do Ministério Público dotado de atribuições legais correlatas ao objeto dos 
mesmos. 

§ 1º. Na hipótese em que se declarar suspeito, o Promotor de Justiça fará despacho 
circunstanciado e remeterá os autos ao seu substituto legal no prazo de 03 (três) dias. 

§ 2º. Quando a suspeição for argüida por parte legítima e devidamente representada, deverá a 
mesma ser autuada e processada na Promotoria de Justiça. 

§ 3º. Na hipótese do parágrafo anterior, o Promotor argüido deverá, no prazo de 10 (dez) dias, 
pronunciar-se acerca da acolhida ou não da argüição. Caso aceite, deverá proceder à remessa dos 
autos ao seu substituto legal no prazo do § 1º. Caso recuse de plano a argüição intentada, remeterá, 
no mesmo prazo, os autos à apreciação do Conselho Superior do Ministério Público. 

§ 4º. Enquanto não decidida a argüição de suspeição, restará suspenso o trâmite procedimental. 

Art. 8º. Para a instrução do inquérito civil e do procedimento de investigação preliminar, o órgão 
de execução poderá requisitar certidões, documentos, informes, exames ou perícias de qualquer 
organismo público, além de documentos e informações de entidades privadas, atendido o disposto no 
art. 8º, § 1º. da Lei nº. 7347/85. 

§ 1º. Quando houver necessidade de requisição ou notificação destinadas ao Governador do 
Estado, membros da Assembléia Legislativa ou Desembargadores, o Presidente solicitará a 
providência ao Procurador-Geral de Justiça; 

§ 2º. As diligências, quando realizadas em outra circunscrição do Ministério Público Estadual ou 
em outras Unidades da Federação, poderão ser deprecadas aos respectivos órgãos de execução 
legalmente dotados das respectivas atribuições. 

§ 3º. O órgão de execução que presidir o inquérito civil ou procedimento de investigação 
preliminar designará, por despacho nos autos, o servidor do Ministério Público para a prática de 
diligências ou atos necessários à apuração dos fatos. 

§ 4º. A extração de cópias e a forma de acesso aos procedimentos investigatórios por 
advogados, bem como a proibição de utilização de equipamentos eletrônicos em salas de audiência e 
outros procedimentos internos, deverão ser regulamentados por ordem de serviço baixada pelos 
Promotores de Justiça.   
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§ 5º. As despesas decorrentes da extração de cópias correrão por conta de quem as requereu.  

§ 6º. 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.  

§ 7º. Os documentos resguardados por sigilo legal deverão ser autuados em apenso.  

§ 8º. Os órgãos da Procuradoria-Geral, em suas respectivas atribuições, prestarão apoio 
administrativo e operacional para a realização dos atos do inquérito civil.  

§ 9º. O Ministério Público poderá deprecar diretamente a qualquer órgão de execução a 
realização de diligências necessárias para a investigação.  

§ 10º. O Procurador-Geral deve encaminhar, no prazo de dez dias, os ofícios expedidos pelos 
membros do Ministério Público ao Governador do Estado, Senadores, Deputados Federais e 
Estaduais, 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 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. 

Art. 9º. Todas as diligências no inquérito civil serão documentadas, por qualquer meio idôneo, 
incluindo-se, entre estes, os informáticos, estenotipia, gravação sonora e visual, que serão 
assinalados, mediante termo ou auto circunstanciado, pelo órgão do Ministério Público, secretário e 
interessado, ou, na ausência deste, por 02 (duas) testemunhas. 

Parágrafo único. O Presidente designará servidor do Ministério Público para secretariar o 
inquérito civil, ou, na sua falta, pessoa idônea, mediante compromisso, inclusive para realização de 
diligências. 

Art. 10. Qualquer pessoa poderá, durante a tramitação do inquérito civil ou do procedimento de 
investigação preliminar, apresentar ao órgão de execução do Ministério Público documentos ou 
subsídios para melhor apuração dos fatos. 

Parágrafo único. Até a sessão do Conselho Superior do Ministério Público 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. 

Art. 11. O órgão de execução do Ministério Público fornecerá, no prazo de até 05 (cinco) dias, 
cópia autenticada ou certidão do inquérito civil e do procedimento de investigação preliminar, ou de 
quaisquer de suas peças que não estejam sujeitas a sigilo, a quem tiver legítimo interesse e 
justificadamente o requerer por escrito, arcando o interessado com os custos dela decorrentes. 

§ 1º. Será admitido o caráter sigiloso do inquérito civil, por despacho fundamentado, quando a lei 
assim o determinar, ou quando imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 

§ 2º. Por se tratar de procedimento investigatório, o órgão de execução deverá, no que se refere 
à divulgação e publicidade dos atos, preservar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem dos 
interessados. 

§ 3º. O membro do Ministério Público será responsável pelo uso indevido das informações e 
documentos que requisitar, inclusive nas hipóteses legais de sigilo (art. 6º, § 2º, LCE nº. 12/94). 

§ 4º. Será deferida vista dos autos ao advogado devidamente habilitado. 



229 
 

 

§ 5º. No caso de o sigilo (fiscal, bancário ou telefônico) envolver mais de uma pessoa, o 
advogado, munido de procuração, terá acesso exclusivamente aos dados do seu cliente. 

Art. 12. Sobrevindo o afastamento, a qualquer título, do presidente da investigação, assumirá a 
presidência seu substituto automático ou, na impossibilidade deste, o Promotor de Justiça designado 
pelo Procurador-Geral. 

Art. 13. Se, no curso do inquérito civil ou do procedimento de investigação preliminar faltar ao 
órgão de execução atribuição para investigar os fatos que ensejaram sua instauração, deverá 
encaminhá-lo ao órgão competente, mediante despacho fundamentado, cuja cópia deverá ser 
enviada à Corregedoria-Geral do Ministério Público no prazo do art. 7º, § 1º. 

Art. 14. Os autos do procedimento de investigação preliminar e o inquérito civil que não 
acompanharem a petição inicial serão mantidos em arquivo próprio.  

Capítulo VI – DOS PRAZOS 

Art. 15. 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.  

Art. 16. O procedimento de investigação preliminar deverá ser concluído no prazo de 90 
(noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, em caso de motivo justificável. 

Parágrafo único. Vencido este prazo, o membro do Ministério Público promoverá seu 
arquivamento, ajuizará a respectiva ação civil pública ou o converterá em inquérito civil.  

Capítulo VII - DO ARQUIVAMENTO 

Art. 17. Se o órgão do Ministério Público, após esgotar todas as diligências, restar convencido da 
inexistência de fundamentos para a propositura de medida judicial, promoverá, fundamentadamente, 
o arquivamento dos autos do inquérito civil ou do procedimento de investigação preliminar. 

Art. 18. Os autos do inquérito civil arquivados serão remetidos, no prazo de 03 (três) dias, sob 
pena de falta grave, ao Conselho Superior do Ministério Público; os dos procedimentos de 
investigação preliminar somente o serão nas hipóteses relacionadas nas alíneas abaixo, observando-
se o mesmo prazo. 

a) Tutelas extrajudiciais que digam respeito a obrigações de cumprimento complexo, como as de 
natureza continuativa, sujeitas a modificações supervenientes pelo decurso do tempo ou por razões 
tecnológicas; 

b) Promoções que causem impacto no meio sócio-político e/ou econômico; 

c) Tutelas extrajudiciais resultantes de um plano institucional de regionalização ou uniformização 
de providências de tutela a certo interesse; 

d) Promoção de encerramento que receber pedido de reexame ao Conselho Superior do 
Ministério Público, mediante juntada dos argumentos de irresignação por parte do interessado, após 
sua intimação. 

§ 1º. Nos procedimentos de investigação preliminar cujo objeto não constitua quaisquer das 
hipóteses acima, a promoção de arquivamento deverá conter apenas o número do procedimento, o 
nome das partes interessadas, a providência tomada e os resultados obtidos, da qual será 
encaminhada uma cópia à Corregedoria-Geral do Ministério Público, bem como do termo de 
compromisso firmado, se houver. 
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§ 2º. Na hipótese acima, a Corregedoria-Geral do Ministério Público, considerando necessidade 
de revisão pelo Conselho Superior do Ministério Público, encaminhará ao mesmo a promoção que lhe 
foi comunicada para que o órgão revisor a avalie e determine as providências cabíveis. 

Art. 19. A promoção de arquivamento do inquérito civil e, quando for o caso, do procedimento de 
investigação preliminar, será submetida a exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério 
Público, conforme dispuser o seu regimento interno. 

§ 1º. Deixando o Conselho Superior do Ministério Público 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-as; 

II – deliberará pelo prosseguimento do inquérito civil ou do procedimento de investigação 
preliminar, para expedir recomendação, propor ajustamento de conduta ou intentar ação, indicando 
os fundamentos de fato e de direito de sua decisão. 

§ 2º. Para cumprimento das deliberações referidas no inciso II do parágrafo anterior, o Conselho 
Superior designará outro órgão do Ministério Público, quando possível, com idênticas atribuições às 
do subscritor do arquivamento não homologado, observadas as regras de distribuição vigentes no 
órgão de administração de origem.   

§ 3º. Será pública a sessão do órgão revisor, salvo no caso de haver sido decretado o sigilo. 

Art. 20. Depois de homologada pelo Conselho Superior do Ministério Público a promoção de 
arquivamento do inquérito civil e do procedimento de investigação preliminar, o órgão de execução 
somente poderá proceder a novas investigações se de outras provas tiver notícia. 

Art. 21. O inquérito civil e o procedimento de investigação preliminar ficam sujeitos à atividade 
correcional da Corregedoria-Geral do Ministério Público. 

Art. 22. As decisões proferidas pelo Conselho, quando não homologatórias de arquivamento, 
deverão ser fundamentadas, consignando a indicação das providências cabíveis. 

Art. 23. 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.  

Art. 24. O desarquivamento do inquérito civil ou do procedimento de investigação preliminar, 
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 dos artigos 17 e 18, desta Resolução.  

TÍTULO II  

DO COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO 

Art. 25. O órgão do Ministério Público, nos inquéritos civis e procedimentos de investigação 
preliminar que tenha instaurado e desde que o fato esteja devidamente esclarecido, poderá 
formalizar, mediante termo nos autos, compromisso do responsável quanto ao cumprimento das 
obrigações necessárias à tutela contra o dano ou contra o ilícito. 
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Art. 26. O compromisso será colhido e formalizado pelo presidente do inquérito, com 
observância das exigências legais, sem prejuízo daquelas estabelecidas em regulamento. 

§ 1º. A obrigação assumida deverá vir descrita da forma mais completa possível, incluindo-se, 
quando necessário, como um anexo, a fazer parte integrante do Compromisso assumido, um plano 
de execução com respectivo cronograma para detalhamento das condições de adimplemento e dos 
prazos correspondentes. 

§ 2º. É vedada a dispensa, total ou parcial, das obrigações reclamadas para a efetiva satisfação 
do interesse lesado ou ameaçado de lesão, devendo o acordo com o responsável restringir-se às 
condições de cumprimento das obrigações (modo, tempo, lugar etc.), estipulando-se cominações 
para a hipótese de inadimplemento. 

Art. 27. Celebrado o termo de ajuste de conduta, a Promotoria de Justiça encaminhará cópia à 
Corregedoria-Geral do Ministério Público, ao correspondente Centro de Apoio Operacional, para 
monitoramento e registro estatístico, respectivamente, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como à 
Secretaria-Geral para publicação. 

Art. 28. O Promotor de Justiça, após o integral cumprimento do termo de compromisso, 
promoverá arquivamento do respectivo procedimento observando o disposto no artigo 17 e 18 desta 
Resolução. 

Art. 29. Ao Promotor de Justiça compete a decisão entre a execução imediata do título 
extrajudicial representado pelo compromisso de ajustamento ou a renegociação das condições de 
adimplemento da obrigação mediante termo aditivo. Ambas as providências deverão ser 
comunicadas à Corregedoria-Geral e ao Centro de Apoio Operacional competente. 

Art. 30. Caso o compromitente não venha a cumprir espontaneamente o acordo consoante os 
prazos estipulados nas cláusulas do compromisso de ajustamento, expedir-se-á notificação ao 
responsável para que o faça ou apresente as razões pelas quais não vem cumprindo o ajustado. 

Art. 31. Havendo Ação Civil Pública em andamento, a transação poderá ser realizada 
judicialmente, no processo respectivo e homologada por sentença, ou extrajudicialmente, caso em 
que será levada à homologação do juízo, sem intervenção do Conselho Superior do Ministério 
Público.  

TÍTULO III  

DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Art. 32. O órgão de execução do Ministério Público poderá, antes ou ao longo da instrução do 
inquérito civil e do procedimento de investigação preliminar convocar audiências públicas para colher, 
junto à sociedade e aos órgãos envolvidos, dados que repute úteis ao seu convencimento acerca do 
tema em deslinde. 

Parágrafo único. A organização e presidência das audiências públicas ficará a cargo de órgão do 
Ministério Público. 

Art. 33. O órgão responsável pela convocação da assembléia expedirá edital de convocação, 
garantindo-se razoável publicidade, dele constando: 

I - a data, o horário e o local da reunião;  

II - o objetivo; 

III - o regulamento, com a forma de cadastramento dos expositores, a disciplina e a agenda das 
audiências;  
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IV - o convite de comparecimento aos interessados em geral. 

§ 1º. A publicação do edital será realizada pela imprensa oficial e por outros canais possíveis. 

§ 2º. Além do convite genérico, o órgão de execução poderá expedir convites ou notificações 
para autoridades, peritos, técnicos e representantes de entidades envolvidos na questão a ser 
debatida, podendo, ainda, requisitar apoio policial, tendo em vista a segurança dos trabalhos. 

Art. 34. Na presidência da audiência pública, o órgão de execução poderá entregar à 
coordenação do evento a pessoa de sua confiança, caso em que não se isentará de apreciar e 
decidir eventuais incidentes ocorridos. 

§ 1º. Ao inaugurar os trabalhos da audiência, o presidente do ato deverá, se possível, nomear 
secretário para a realização dos assentamentos necessários e recolhimento da lista com assinatura 
dos presentes. 

§ 2º. Ainda no início da audiência, o presidente do ato deverá esclarecer os critérios para o uso 
da palavra. 

§ 3º. A audiência deverá, se possível, ser gravada por meios eletromagnéticos. 

Art. 35. Ao final da audiência, o órgão do Ministério Público poderá, sem prejuízo das demais 
alternativas próprias de suas funções: 

I - promover o arquivamento do procedimento de investigação preliminar ou do inquérito civil 
correspondente à matéria; 

II - tomar o compromisso de ajustamento de conduta; 

III - expedir relatório ou recomendações; 

IV - instaurar inquérito civil ou procedimento de investigação preliminar; 

V - determinar a instauração de inquérito policial. 

§ 1º. Da audiência será lavrada ata circunstanciada, a que se dará publicidade. 

§ 2º. O resultado das audiências públicas não vinculará a atuação do órgão ministerial.* 

TÍTULO IV 

DA RECOMENDAÇÃO 

Art. 36. O órgão de execução do Ministério Público, para garantir o respeito aos direitos 
assegurados nas Constituições Federal e Estadual, poderá expedir recomendações, dirigidas: 

I - aos Poderes estaduais ou municipais; 

II - órgãos da Administração Pública Estadual ou Municipal, direta ou indireta; 

III - concessionários e permissionários de serviço público estadual ou municipal; 

IV - entidades que exerçam outra função delegada do Estado ou Município ou executem serviço 
de relevância pública; 

V - preventivamente, a entidades privadas. 
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§ 1º. As recomendações poderão ser expedidas no curso de inquérito civil e do procedimento de 
investigação preliminar, inclusive em decorrência de realização de audiências públicas. 

§ 2º. As recomendações deverão conter prazo razoável para o seu cumprimento, bem como 
especificação das medidas a serem adotadas. 

§ 3º. O órgão do Ministério Público poderá requisitar ao destinatário a divulgação adequada e 
imediata da recomendação expedida. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 37. Os procedimentos de investigação, independentemente do nome que tenham recebido, 
devem ser convertidos em procedimento de investigação preliminar ou inquérito civil, conforme o 
caso, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta. 

Art. 38. A Corregedoria-Geral do Ministério Público regulamentará a presente resolução no prazo 
de 90 (noventa) dias. 

Art. 39. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 40. Fica revogada a Resolução RES-CSMP Nº. 005/07.  

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

Recife, 18 de setembro de 2008. 

Paulo Bartolomeu Rodrigues Varejão 

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 

PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

 

 
 
 


