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APRESENTAÇÃO
(1ª Edição)
A instituição do Ministério Público vem se caracterizando por buscar uma
dimensão moderna, prospectiva, reconhecendo e superando suas próprias
deficiências para fortalecer-se e preparar-se para desenvolver com eficiência
crescente sua missão de defesa da sociedade.
Cumpre ao Promotor de Justiça, como agente político de transformação,
interferir positivamente na realidade social, exercitando em favor do povo o poder
que lhe foi conferido. A função básica consiste em zelar pelo efetivo respeito dos
Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na
Constituição e nas Leis, promovendo as medidas necessárias à sua garantia.
Nesse sentido é que o Ministério Público dispõe de instrumentos legais ágeis e
confiáveis, especialmente úteis na defesa dos direitos do consumidor, do meio
ambiente, do patrimônio público, da criança e do adolescente, das pessoas
portadoras de deficiências, dos idosos e incapazes, da proteção à saúde do
trabalhador, das liberdades públicas em geral.
E, embora incumbido desses relevantes encargos concernentes a outros
ramos do Direito, que dizem de perto ao exercício da cidadania, a área criminal – e
nessa principalmente a criminalidade organizada – é, ainda, prioridade do
Ministério Público.
A instituição deve voltar-se com vigor ao combate à criminalidade, porque
é na atuação penal que ela detém, com exclusividade, uma parcela significativa da
soberania do Estado.
As instituições vivem séria crise de credibilidade, poucas escapando ao
ceticismo popular.
Há uma mensagem explícita evidenciando que as corporações, as
organizações, as entidades, as instituições e todos os demais setores públicos ou
privados (principalmente os primeiros), que não se afirmarem como
imprescindíveis agora, estarão irremediavelmente relegados ao desprezo e à
obsolescência pela população.
Preservar e incrementar a credibilidade pública, respondendo com
serenidade, prontidão e respeito aos reclamos da sociedade, é a síntese maior
que está posta como grande desafio a todos quantos militam nesse sacerdócio
que orgulhosamente abraçamos e que é essencial à cidadania.
No Brasil de hoje é emergente o aprofundamento do processo de
democratização. Há uma incontida aspiração de emancipação dos segmentos
populares, tradicionalmente submetidos a uma alienação política e econômica. Os
homens públicos – e essa é a ótica que o Ministério Público como instituição
procura irradiar – precisam ser sensíveis a esses reclamos e ter capacidade de
indignação contra a visão selvagem da sociedade humana. Chega de

contemplação aos modelos inservíveis de oligarquias, de poderosos deletérios, de
resignação ao poder econômico, chega de chancelar as nocivas e corrompidas
estruturas. É inadmissível que a consciência dos homens públicos possa tornarse calejada a ponto de lhes impor inércia propícia à propagação da improbidade.
A força do Ministério Público está intimamente vinculada à atuação incisiva
de todos os seus membros, cumprindo-lhes o papel indelegável da promoção
social, exercendo cada um com eficiência e galhardia o seu ofício.
Sem jamais descurar do respeito ao princípio da independência e
autonomia funcional, que é antes de tudo uma garantia da sociedade a que
servimos, buscamos, neste trabalho, uniformizar a atuação do Ministério Público,
catalogando e ordenando diretrizes básicas e seguras para a realização dos
múltiplos misteres, facilitando o cotidiano do Promotor de Justiça.
É uma fusão da experiência da história da Corregedoria-Geral e do próprio
Ministério Público brasileiro. A partir da consistente obra elaborada pela equipe
do saudoso Corregedor-Geral Agnaldo Santa Thereza Borges Vieira, passou-se a
uma atualização e a uma revisão geral, agregando-se a produção legislativa,
doutrinária e jurisprudencial hodierna. Foram hauridos outros notáveis conteúdos
de várias instituições congêneres, cujos créditos são ao final devidamente
registrados. Opinaram nossos especialistas nas diversas áreas, colhendo-se dos
Centros de Apoio Operacionais e das Promotorias Especializadas o refinamento e
as peculiaridades que a faina sistemática sobre os temas permite conhecer e
dominar.
Muitos foram os abnegados colaboradores desta obra singela, sem
veleidades doutrinárias, mas que tem a pretensão de servir como referencial para
os procedimentos do dia-a-dia, na vasta gama de atribuições que recai sobre o
Promotor de Justiça, especialmente aquele que, na solidão das comarcas iniciais,
enfrenta seus primeiros desafios.
A todos esses colaboradores a certeza de que a entrega desta utilíssima
ferramenta de trabalho somente acontece graças à dedicação, à competência, à
disciplina e ao esforço com que se houveram. Conquanto imensurável o mérito de
cada qual no empreendimento, penso que lhes ofertar o mais puro e profundo
sentimento de gratidão é, a par de indelével marca, homenagem justa e adequada.
De modo muito especial, contudo, o indispensável registro da importância da
equipe de colegas da Corregedoria-Geral na consecução dessa tarefa. Na
verdade, este Manual é resultante das reconhecidas virtudes intelectuais e morais
de Ernani de Souza Cubas Junior, Sergio Renato Sinhori, Cid Raimundo Loyola
Junior, Adolfo Vaz da Silva Junior, Ney Roberto Zanlorenzi e Hilton Cortese
Caneparo, os quais, somados aos demais colaboradores, permitiram concretizar
esse objetivo.
Este Manual de Orientação Funcional é composto de verbetes gerais e
específicos sobre atividades administrativas, processuais e extraprocessuais,
contendo ainda as recomendações expedidas pela Corregedoria-Geral nos dois
últimos biênios e o Regimento de Correições e do Estágio Probatório.
É um caminho rumo ao atuar ideal, que se alia necessariamente ao
estímulo à pesquisa jurídica, ao aperfeiçoamento profissional e cultural e à

difusão interna de conhecimentos decorrentes de nossa atividade.
A expectativa que nos estimula é de ver concretizado um instrumento
irradiador do verdadeiro espírito de excelência que deve plasmar o agente
ministerial, cujo norte é o indeclinável sentimento de justiça.
Curitiba, 05 de dezembro de 2001
Hélio Airton Lewin
Corregedor-Geral

APRESENTAÇÃO
(2ª edição)
O Manual de Orientação Funcional, editado em 2001 pela Corregedoria-Geral
do Ministério Público do Paraná, à época conduzida pelo Doutor Hélio Airton Lewin –
Procurador de Justiça visionário e detentor de vasto cabedal jurídico –, e composta
por membros de reconhecida competência e de invejável história institucional, os
Doutores Ernani de Souza Cubas Junior, Subcorregedor-Geral, Sergio Renato
Sinhori (adjunto), Cid Raymundo Loyola Junior, Hilton Cortese Caneparo e Ney
Roberto Zanlorenzi, Promotores-Corregedores, deveria permanecer intocável, seja
pela excelente qualidade técnica da obra, seja pelo seu espírito de vanguarda.
Todavia, as Emendas Constitucionais, entre elas a de nº 45, que criou o Conselho
Nacional de Justiça e do Ministério Público, as alterações legislativas nas áreas cível
e criminal, ocorridas nos últimos anos, sem contar a expansão das atividades
cometidas ao Ministério Público, exigiram uma atualização da obra, para manter vivo
o intuito de perenizar seu inestimável valor institucional.
As mudanças no Código Civil e de Processo Civil, bem como as alterações
pontuais do Código de Processo Penal, operadas pelas Leis nº 11.689/08, nº 11.690/08
e nº 11.719/08 foram consideradas nesta obra. Contudo, em virtude da reformulação
total do Código de Processo Penal que tramita no Legislativo, algumas disposições,
inclusive as trazidas pela reforma pontual, serão revogadas, sendo exemplo
emblemático a citação por hora certa, recriminada por muitos juristas, pelo que,
propositadamente, não foi comentada nesta obra. Espera-se ser de grande valia as
considerações sobre falência e recuperação judicial, feitas sob a égide da Lei nº
11.101/2005, bem como os novos comentários nas áreas de Infância e Juventude;
crimes de competência do Tribunal do Júri, cujo procedimento não será alterado
significativamente com a nova edição do Código de Processo Penal; Fundações;
Controle Externo da Atividade Policial e Procedimento Administrativo Investigatório,
já de acordo com as Resoluções nº 1.004/09 e 1.541/09-PGJ-PR; Direitos
Constitucionais, entre outros.
Capítulos contemplando as atuações na área de Educação e Saúde Pública,
bem como sobre a organização da Promotoria de Justiça e atividade extrajudicial,
foram acrescentados neste Manual, devido à importância e à crescente intervenção
positiva em tais campos. As recentes Resoluções da Procuradoria-Geral de Justiça
do Paraná, Resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público e as
Recomendações desta Corregedoria-Geral também foram cotejadas.
A tarefa de atualização, levada a cabo pelos Promotores-Corregedores,
Antônio Carlos Paula da Silva (adjunto), Mauro Mussak Monteiro, Paulo Sergio
Markowicz de Lima, Humberto Eduardo Pucinelli e Wilde Soares Pugliese, sob minha
supervisão e do Subcorregedor-Geral, Procurador de Justiça José Kumio Kubota, foi
aprazível e pedagógica, devido à leitura mais demorada das orientações referentes

às mais variadas áreas de intervenção ministerial, todas precisas e refletidamente
sopesadas.
Contudo, por mais que a equipe desta Corregedoria-Geral lutasse para
superar suas limitações, a empreitada não seria completa sem a colaboração
preciosa dos mentores da edição de 2001, em especial os Doutores Hélio Airton
Lewin e Ernani de Souza Cubas Junior. Além disso, a feição pragmática
indispensável e a sintonia fina do domínio técnico faltariam ao Manual, sem a
contribuição apaixonada dos integrantes de Centros de Apoio e a adesão preciosa de
Promotores e Procuradores de Justiça, que gentilmente acederam com entusiasmo
o pedido de reforço desta Corregedoria, notadamente os Doutores Ciro Expedito
Scheraiber, João Zaions Junior, Sergio Luiz Kukina, Moacir Gonçalves Nogueira
Neto, Adauto Salvador Reis Facco, Cláudio Smirne Diniz, Daniella Sandrini Bassi,
Hirmínia Dorigan de Matos Diniz, Isabel Claudia Guerreiro, Luciane Evelyn Cleto
Melluso Teixeira de Freitas, Marcelo Paulo Maggio, Márcio Teixeira dos Santos,
Marcos Bittencourt Fowler, Maximiliano Ribeiro Deliberador, Murilo Digiácomo,
Rosana Beraldi Bevervanço, Rosangela Gaspari e Valéria Féres Borges.
O intuito do Manual sempre foi, e continua sendo com esta 2ª edição, o de
uniformizar a atuação do Ministério Público do Paraná, sem ferir a independência
funcional dos seus membros e, portanto, à semelhança da edição de 2001,
apontamentos sobre questões controvertidas na doutrina e jurisprudência, foram
estrategicamente evitados.
As orientações contidas no Manual podem se revelar como material
extremamente útil e indispensável ao Promotor Substituto, sobremaneira durante o
período de estágio probatório e representam, ao Promotor e Procurador de Justiça
experiente, o acesso à atuação do representante do Ministério Público vista sob o
prisma pragmático institucional.
A valiosa colaboração inicial do Procurador de Justiça, Antonio Winkert
Souza, que ocupou a função de Subcorregedor-Geral de dezembro a agosto de 2008,
bem como o apoio operacional da qualificada equipe desta Corregedoria-Geral,
integrada por Adriana Nascimento Malachini, Alexandre Ferraz Lewin, Dayane
Moreira Calixto, Haroldo Oliveira Tinti, Juliana Walger Collaço, Magda Louize da Silva
Freitas, Marcelo Shibayama e Patrícia de Conti, não poderiam ser esquecidos, pelo
que se externa os sinceros agradecimentos.
Ressalte-se que a reedição do Manual de Orientação Funcional só foi possível
graças ao apoio incondicional e entusiasta do Procurador-Geral de Justiça, Doutor
Olympio de Sá Sotto Maior Neto, que materializou a pretensão desta CorregedoriaGeral.
Espera-se, assim, que esta 2ª edição contribua na luta diária, silenciosa e em
busca da excelência, levada a cabo nos mais afastados rincões do Paraná, para
manter nossa instituição no merecido lugar de destaque no cenário nacional.
Curitiba, setembro de 2009.
Edison do Rêgo Monteiro Rocha
Corregedor-Geral

APRESENTAÇÃO
(3a edição)
Manual, do latim manualis, significa “o que é feito com as mãos”. Com o
passar do tempo, a palavra também passou a ser utilizada para designar “aquilo
que está ao alcance das mãos”. No esforço para a elaboração dessa 3a edição do
Manual de Orientação Funcional, nós nos encontramos com essas duas acepções
da palavra.
Na primeira acepção – trabalho feito com as mãos – não se pode olvidar
que se trata de um trabalho que envolveu múltiplas mãos. Iniciou-se com aquelas
que, no início do milênio, dedicaram-se com afinco à elaboração da 1a edição.
Passou para as mãos daqueles que, com a mesma dedicação e tenacidade,
ampliaram e reformularam o texto. Agora, a tarefa chegou às nossas.
Ao refletir sobre o modo como seria possível reformular e atualizar o texto
de 2009, honrando as mãos que elaboraram um texto que se tornou referência
nacional1, rapidamente se percebeu que o Ministério Público do Estado do Paraná
não era mais o mesmo. Era maior: em estatura e em conhecimento.
Em estatura porque, desde 2009, o número de membros e servidores foi
ampliado de modo considerável: houve um incremento significativo no número de
membros e o quadro de servidores mais que dobrou.
Em conhecimento porque se assistiu à evolução das estruturas de apoio ao
exercício da atividade-fim, notadamente dos Centros de Apoio. A qualidade e a
quantidade de estudos, roteiros e materiais cotidianamente divulgados pelos
CAOPs, acessíveis a um clique, a partir das páginas eletrônicas padronizadas e
atualizadas, permitiu antever que o Manual de Orientação Funcional deveria se
dedicar a aspectos diversos daqueles atrelados à atualização e à capacitação dos
membros nas matérias específicas que exigem a atuação do Ministério Público.
Afinal, tal mister já é executado com maestria pelos CAOPs.
Assim, a elaboração da 3a edição do Manual de Orientação Funcional
voltou-se a compilar as boas práticas da atuação ministerial, enfatizando as
regras de conduta, as atividades administrativas e, no que concerne à atividadefim, os aspectos procedimentais e processuais a ela inerentes. Portanto, essa
nova versão do Manual deixou de contemplar considerações de direito material e
passou a se voltar aos instrumentos que podem ser manejados pelo membro do
Ministério Público no exercício de suas funções. O objetivo é o de que sirva como
“caixa de ferramentas”, de rápida consulta, em que o Agente Ministerial possa
encontrar as primeiras pistas para bem se conduzir no cotidiano e bem atuar em
face dos casos que se apresentam diariamente. Ao fim e ao cabo, a intenção foi
produzir um texto que esteja “ao alcance das mãos” (conforme a segunda acepção
1

Passada mais de uma década da 2 a edição, o texto inspirou a elaboração do Manual de Orientação
Funcional do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, conforme expressa referência na
apresentação da iniciativa sul-mato-grossense.

da palavra Manual) e que possa contribuir à atuação ministerial eficiente, eficaz e
efetiva.
As atividades de elaboração da 3 a edição do Manual de Orientação
Funcional se iniciaram ao final de 2019, percorreram todo o ano de 2020 e são
provisoriamente concluídas neste 1o semestre de 2021. São provisoriamente
finalizadas porque vivemos tempos instáveis e mutáveis, em que a evolução do
conhecimento é constante e exigente. Portanto, o leitor sempre deve considerar
o momento histórico em que o texto foi produzido e promover as adaptações
necessárias para sua aplicação à realidade existente no momento em que for a ele
recorrer. A despeito dessa efemeridade, entendeu-se que era necessário assumir
o desafio e promover essa reformulação. Afinal, tendemos a aderir à poesia
esperançosa de Paulo Leminski:
“Haja hoje para tanto ontem.
E amanhã para tanto hoje.
Sobretudo isso.”
Curitiba, abril de 2021.

Moacir Gonçalves Nogueira Neto
Corregedor-Geral

Andreia Cristina Bagatin
Promotora-Corregedora

Siglas e abreviações:
ADC:

Ação Direta de Constitucionalidade

ADCT:

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
Plataforma digital do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por meio da

A.DOT:

qual se busca vincular crianças disponíveis à adoção com os pretendentes
habilitados.

ANPP ou ANPPs:
Bacenjud:
CAEX:
CAOP/CAOPs:
CAOP/CAE:
CAOP/CFTS:
CAOP/CRIM:

Acordo(s) de Não Persecução Penal
Sistema de comunicação eletrônica entre o Poder Judiciário e instituições
financeiras (foi substituído pelo Sisbajud)
Centro de Apoio Técnico à Execução do Ministério Público do Estado do
Paraná
Centro(s) de Apoio Operacional de Promotorias de Justiça do Ministério
Público do Estado do Paraná
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Criança e do
Adolescente e da Educação do Ministério Público do Estado do Paraná
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis, das
Fundações e do Terceiro Setor do Ministério Público do Estado do Paraná
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais, do Júri e
de Execuções Penais do Ministério Público do Estado do Paraná
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos

CAOP/IPDC:

Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência do Ministério Público do
Estado do Paraná

CAOP/PPOT:
CAOP/SAU:

Centro de Apoio das Promotorias de Justiça de Proteção ao Patrimônio
Público e à Ordem Tributária do Ministério Público do Estado do Paraná
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção à
Saúde Pública do Ministério Público do Estado do Paraná

CC:

Código Civil

CDC:

Código de Defesa do Consumidor

CEDCA:

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente

CEJA/PR:

Comissão Estadual Judiciária de Adoção do Estado do Paraná

CF:

Constituição Federal/Constituição da República

CGJ:

Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

CGMP:

Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Paraná

CGPC/PR:

Corregedoria-Geral da Polícia Civil do Estado do Paraná

CMDCA:

Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente

CNA:

Cadastro Nacional de Adoção

CNE:

Conselho Nacional de Educação

CNIB:

Central Nacional de Indisponibilidade de Bens

CNIR:

Cadastro Nacional de Imóveis Rurais

Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça dos Ministérios

CNPG:

Públicos dos Estados e da União

CNJ:

Conselho Nacional de Justiça

CNMP:

Conselho Nacional do Ministério Público

CNPCP:

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária

CNPJ:

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil

CONANDA:

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente

CONSEG:

Conselho Comunitário de Segurança

CONTRAN:

Conselho Nacional de Trânsito

CP:

Código Penal

CPC:

Código de Processo Civil
Coordenadoria da Política Estadual de Atendimento ao Público do Ministério

CPEAP:

Público do Estado do Paraná

CPF:

Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal do Brasil

CPM:

Código Penal Militar

CPP:

Código de Processo Penal

CPPM:

Código de Processo Penal Militar

CSMP:

Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Paraná

CTb:

Código de Trânsito Brasileiro

CTN:

Código Tributário Nacional
Departamento de Aquisições e Logística do Ministério Público do Estado do

DAL:

Paraná

DASN-SIMEI

Declaração Anual do Simples Nacional - Microempreendedor Individual
Departamento de Engenharia e Arquitetura do Ministério Público do Estado

DEA:

do Paraná
Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais da Receita Federal

DEFIS:

do Brasil

DEPEN ou Depen:
DEPEN/PR ou

Departamento Penitenciário do Estado do Paraná

Depen/PR:

Declaração de Regularização Cambial e Tributária da Receita Federal do

DERCAT:
DETRAN
Detran:
DFI:
DGP:

Departamento Penitenciário Nacional

Brasil
ou

Departamento de Trânsito do Estado do Paraná
Departamento Financeiro do Ministério Público do Estado do Paraná
Departamento de Gestão de Pessoas do Ministério Público do Estado do
Paraná

DIN:

Departamento de Infraestrutura do Ministério Público do Estado do Paraná

DIPJ:

Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

DIRPF:

Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física

DNA:

Ácido desoxirribonucleico/Exame de pareamento do código genético

DOI:

Declaração de Operações Imobiliárias da Receita Federal do Brasil

DTI:
ECA:
ECD:
ECF:
EFD:

Departamento de Tecnologia da Informação do Ministério Público do Estado
do Paraná
Estatuto da Criança e do Adolescente
Módulo de escrituração contábil digital, do Sistema Público de Escrituração
Digital, da Receita Federal do Brasil
Módulo de escrituração contábil fiscal, do Sistema Público de Escrituração
Digital, da Receita Federal do Brasil
Módulo de escrituração fiscal digital, do Sistema Público de Escrituração
Digital, da Receita Federal do Brasil
Módulo de escrituração fiscal digital de retenções e outras informações

EFD-Reinf:

fiscais, do Sistema Público de Escrituração Digital, da Receita Federal do
Brasil
Conjunto de arquivos digitais referentes à prestação de informações

E-FINANCEIRA:

relativas às operações financeiras de interesse da Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Processo Eletrônico da Justiça Federal da 4a Região. No Estado do Paraná,

e-PROC:

foi adaptado às necessidades da Polícia Militar para a tramitação dos
procedimentos investigatórios por ela instaurados.
Programa Eletrônico de Registro, Tramitação, Acompanhamento e

ePROMP:

Organização das Atividades Finalísticas e Extrajudiciais do Ministério Público
do Estado do Paraná

ERB:
E-SOCIAL:

GAECO:

GAEMA:
GAESP:
GEPATRIA:
ICMS:

Estação Rádio Base
Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e
Trabalhistas
Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério
Público do Estado do Paraná
Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo
do Ministério Público do Estado do Paraná
Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública do Ministério Público
do Estado do Paraná
Grupo Especializado na Proteção do Patrimônio Público e no Combate à
Improbidade Administrativa do Ministério Público do Estado do Paraná
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações

Infojud:

Sistema de Informações [da Receita Federal do Brasil] ao Poder Judiciário

Infopen:

Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias

Infoseg:

Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública e
Justiça, organizada pelo Ministério da Justiça

IPI:

Imposto sobre Produtos Industrializados

IPTU:

Imposto Predial e Territorial Urbano

IPVA:

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores

ISS:

Imposto sobre Serviços

ITBI:

Imposto de Transmissão de Bens Imóveis

LAB-LD:

Laboratório de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro do Ministério
Público do Estado do Paraná

LC:

Lei Complementar

LEP:

Lei de Execuções Penais

MEC:

Ministério da Educação

MEI:

Microempreendedor Individual

MPPR:

Ministério Público do Estado do Paraná

NF:

Notícia de Fato

NFC-e:

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NF-e:

Nota Fiscal Eletrônica

NFS-e:

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NI ou NI/CAEX:

Núcleo de Inteligência do Centro de Apoio à Execução do Ministério Público
do Estado do Paraná

OAB:

Ordem dos Advogados do Brasil

OAB/PR:

Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Paraná

OE/TJPR:

Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

Oráculo:
PCE:
PCPR:
PDR:
PGDAS-D:

Consulta de antecedentes criminais em bases de dados do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná
Processo de Cadastramento de Entidade previsto na Instrução Normativa
TJPR/MPPR n. 02/2014
Polícia Civil do Estado do Paraná
Processo de Disponibilização de Recursos previsto na Instrução Normativa
TJPR/MPPR n. 02/2014
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional
Declaratório da Receita Federal do Brasil

PGE:

Procuradoria-Geral Eleitoral

PGJ:

Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná

PGMEI:

Programa Gerador de Documento de Arrecadação do Simples (DAS) do
Microempreendedor Individual da Receita Federal do Brasil

PGR:

Procuradoria-Geral da República

PIA:

Plano Individual de Atendimento previsto na Lei n. 12.594/2012

PJE:

Processo Judicial eletrônico (utilizado pela Justiça Eleitoral)

PPJ-e:

Procedimentos de Polícia Judiciária Eletrônico (utilizado pela Polícia Civil do

Estado do Paraná)
PRE:

Procuradoria Regional Eleitoral

Projudi:

Processo Eletrônico do Judiciário do Paraná
Programa de Registro, Acompanhamento e Organização das Atividades

PRO-MP:

Finalísticas Extrajudiciais do Ministério Público do Estado Paraná

Renajud:

Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores
Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária da Receita Federal

RERCT

do Brasil

RFB:

Receita Federal do Brasil
Cédula ou Carteira de Identidade. Documento de identificação civil

RG:

usualmente utilizado no Brasil

RMC:

Região Metropolitana de Curitiba

SDP:

Subdivisão Policial
Setor de Carceragem Temporário de Delegacias de Polícia do Estado do

SECAT:

Paraná

SEEU:
SEJU,SEJUF
SEJUFT:
SESP:
Sigep:

Sistema Eletrônico de Execução Unificado
ou

Secretaria de Justiça, Família e Trabalho do Estado do Paraná
Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná
Sistema de Gestão da Execução Penal do Departamento Penitenciário do
Estado do Paraná

SIMBA:

Sistema de Investigações de Movimentação Bancária

Sisbajud:

Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (antigo Bacenjud)

SisCon:

Sistema de Consulta gerido pelo Núcleo de Inteligência do Centro de Apoio
Técnico à Execução do Ministério Público do Estado do Paraná

Sisconta eleitoral: Sistema de Investigação de Candidaturas e de Contas Eleitorais
SITTEL:

Sistema de Investigação de Registros Telefônicos e Telemáticos

SMS:

Short Message Service

SPED:

Sistema Público de Escrituração Digital da Receita Federal do Brasil

STF:

Supremo Tribunal Federal

STJ:

Superior Tribunal de Justiça

SUBADM:
SUBJUR:
SUBPLAN:

Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos do
Ministério Público do Estado do Paraná
Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos do Ministério
Público do Estado do Paraná
Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento
Institucional do Ministério Público do Estado do Paraná

TCE/PR:

Tribunal de Contas do Estado do Paraná

TJPR:

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

TRE:

Tribunal Regional Eleitoral
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TÍTULO 1: CONDUTA DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
1-1 – Conduta pessoal
O membro do Ministério Público deve respeitar a Constituição e as leis, bem como
adotar condutas pessoais voltadas a preservar a atuação funcional autônoma e
independente.
Por isso, o membro do Ministério Público, mesmo em sua esfera privada, deve
atuar de forma a resguardar a imagem e a credibilidade institucional. Também
deve manter, pública e particularmente, conduta ilibada e compatível com
exercício do cargo, evitando:
a) relacionamento ou exibição pública com detentores de antecedentes criminais
ou sociais desabonadores, excetuado o contato necessário para o exercício da
função;
b) frequentar locais mal-afamados;
c) apresentar-se habitualmente embriagado ou com a capacidade motora e
intelectual alteradas em razão do uso de substâncias psicoativas que determinem
dependência;
d) colaborar com instituições que atentem contra a moral, a honestidade ou a
dignidade humana; e
e) vincular seu nome a projetos ou empreendimentos de cunho duvidoso.

1-2 – Restrições e vedações
O ingresso na carreira do Ministério Público impõe restrições e vedações àquele
que passa a integrar a Instituição na qualidade de membro. Além do contido no
art. 128, §5o, II, da CF, nos arts. 44 e 72 da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional
do Ministério Público) e no art. 156 da LC Estadual n. 85/1999 (Lei Orgânica do
Ministério Público do Estado do Paraná), é vedado ao membro do Ministério
Público:
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a) o uso do cargo ou função para obtenção de qualquer favorecimento particular,
para si ou para outrem;
b) solicitar ou receber presentes, privilégios ou vantagens econômicas de
qualquer natureza, para si ou para seus familiares, quando oriundos de possíveis
interessados nos procedimentos ou processos em que atua1;
c) adquirir bens ou direitos vinculados a processos ou procedimentos em que
intervenha a qualquer título;
d) utilizar, com o fim de obtenção de vantagem patrimonial, bens públicos de uso
especial e bens públicos dominicais, incluindo-se os pertencentes à Instituição; e
e) desviar servidor público, ocupante de cargo em comissão ou estagiário para
atendimento a interesse particular, inclusive com a finalidade de apoio em
estudos ou pesquisas que não se refiram diretamente ao serviço ministerial.

1-3 – Liberdade de expressão
A manifestação de pensamento e a liberdade de expressão e de consciência são
direitos fundamentais (art. 5o, IV, VI e IX, da CF), que devem conviver
harmonicamente com outros direitos e garantias fundamentais, tais como a
dignidade humana e a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da
imagem das pessoas (arts. 1o, III; 5o, X, da CF).
Quando a manifestação de pensamento e a liberdade de expressão forem
exercidas por membros do Ministério Público, deve-se observar a necessidade de
que sejam compatibilizadas com os deveres e as vedações funcionais impostos à
Instituição e aos Agentes Ministeriais. Por isso, nas manifestações públicas ou
acessíveis ao público, o membro do Ministério Público deve observar o decoro e a
necessidade de manutenção da conduta ilibada, bem como deve evitar
1

Os brindes sem valor comercial ou distribuídos a título de cortesia, com o fim de propaganda,
divulgação ou comemoração de eventos especiais ou datas comemorativas, não são considerados
presentes.
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externalizar posicionamentos que:
a) comprometam a imagem do Ministério Público e dos seus órgãos;
b) possam ser percebidos como discriminatórios em relação à raça, gênero,
orientação sexual, religião ou outros valores ou direitos protegidos, que possam
comprometer os ideais defendidos pela Instituição;
c) configurem ataques ou ofensas de cunho pessoal.

1-3.1– Militância Político-partidária
Nos termos da atual redação do art. 128, §5 o, II, e, da CF, o membro do Ministério
Público não pode exercer atividade político-partidária, ressalvada a hipótese do
art. 29, §3o, do ADCT. Como corolário, não é recomendável o exercício de
militância de cunho político-partidária ou que comprometa a independência e a
autonomia da Instituição ou do membro do Ministério Público.
1-3.1.1 – Práticas militantes
São consideradas práticas de militância político-partidária aquelas que revelam a
clara vinculação do membro do Ministério Público a candidatos ou partidos
políticos específicos. Logo, não são recomendáveis:
a) a realização de doações eleitorais;
b) a utilização ostensiva de símbolos de partidos políticos;
c) a participação em eventos que ensejem clara demonstração de apoio público a
candidato ou partido político determinados.
1-3.1.2 – Não-caracterização de práticas militantes
O pleno exercício da missão constitucional atribuída ao Ministério Público exige a
participação comunitária e social. Por isso, observados os delineamentos já
indicados ao início do capítulo (item 1-3), não são consideradas práticas de
militância político-partidária:
a) a exposição de convicções pessoais sobre causas sociais, desvinculadas a
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candidatos ou partidos políticos determinados, em discussões públicas, debates
ou outras formas de participação ou manifestação públicas ou acessíveis ao
público;
b) a defesa de valores constitucionais e legais em discussões públicas, debates
ou outras formas de participação ou manifestação públicas ou acessíveis ao
público; e
c) a crítica pública dirigida a ideias, ideologias, projetos legislativos, programas de
governo e medidas congêneres.

1-3.2 – Sigilo das informações
No exercício da manifestação de pensamento e da liberdade de expressão, o
membro do Ministério Público deve zelar pela preservação do sigilo das
investigações ou de documentos constantes nos processos ou procedimentos em
que atua.

1-3.3 – Redes Sociais
As redes sociais e os recursos tecnológicos a elas vinculados permitem a
propagação imediata, difusa e permanente de conteúdo e informações. Por um
lado, as novas tecnologias, se usadas adequadamente, permitem potencializar
projetos institucionais e a disseminação do conhecimento acerca da atuação do
Ministério Público. Por outro lado, a velocidade de divulgação das informações e
das interações, bem como a falta de contato pessoal possibilitam que
manifestações sejam retiradas do contexto, sejam mal interpretadas ou
incorretamente divulgadas. Por isso, são necessárias algumas recomendações
gerais sobre o uso das redes sociais.
1-3.3.1 – O uso das redes sociais para fins institucionais
O Ministério Público do Estado do Paraná – MPPR possui perfis oficiais nas redes
sociais gerenciados pela Assessoria de Comunicação. Esses perfis foram criados
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e são administrados a partir das diretrizes estabelecidas no “Manual do Ministério
Público para Mídias Sociais”, publicado pelo CNMP. Dessa forma, a divulgação
primária de informações e de projetos institucionais deve priorizar a utilização
desses veículos oficiais. Quando houver a necessidade de divulgação periódica ou
permanente de um mesmo projeto ou ação institucional, pode ser formulado
requerimento, dirigido à Assessoria de Comunicação, para a elaboração de “plano
de divulgação” da iniciativa.
Devem ser evitados perfis paralelos de unidades ministeriais específicas. Se
existentes, devem observar as diretrizes fixadas pelo “Manual do Ministério
Público para Mídias Sociais”, publicado pelo CNMP.
1-3.3.2 – O perfil privado nas redes sociais
Com o avanço paulatino de recursos tecnológicos, os marcos divisórios entre a
realidade concreta e a virtual e entre o público e o privado tornam-se imprecisos.
Nas redes sociais, o perfil pessoal do usuário, mesmo quando não identificado
como membro do Ministério Público, pode ser facilmente vinculado à Instituição
em razão do cargo ocupado. Nesse cenário, recomenda-se ao membro do
Ministério Público que, ao criar ou utilizar perfil privado nas redes sociais, observe
as seguintes cautelas:
a) no momento da criação do perfil em rede social ou do ingresso na carreira,
verifique e gerencie as configurações de segurança e de privacidade das redes
sociais utilizadas;
b) na criação do perfil, não utilize o nome, o logotipo ou a insígnia da Instituição,
salvo se o uso for autorizado pela Assessoria de Comunicação do MPPR;
c) não utilize fotos ou imagens que prejudiquem a reputação ou a identidade
visual da Instituição;
d) quando da publicação de manifestações públicas ou acessíveis ao público,
observe as diretrizes gerais indicadas neste Manual, inclusive as relativas à
militância político-partidária;
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e) utilize adequadamente o vernáculo quando da elaboração de eventuais textos,
vídeos ou áudios, excluindo erros gramaticais;
f) quando do compartilhamento de conteúdo, observe as diretrizes gerais
indicadas no presente Manual, inclusive as relativas à militância políticopartidária;
g) avalie, criticamente, o material publicado e compartilhado, evitando a
postagens de cenas de nudez e/ou de uso de substâncias psicoativas;
h) evite o uso das redes sociais como diário pessoal, inclusive por razões de
segurança;
i) pondere se o conteúdo publicado ou compartilhado denota ostentação
econômica ou social, tal como a aquisição de bens de valor elevado e inacessíveis
à maioria da população, evitando publicações com essa característica;
j) comunique a Assessoria de Comunicação do MPPR ao identificar conteúdo
crítico sobre o Ministério Público que mereça atenção;
k) caso indagado sobre a atuação do Ministério Público, indique os canais oficiais
em que o interlocutor pode encontrar a informação.

1-4 – Residência na Comarca
1-4.1 – Regra Geral
O membro do Ministério Público Titular deve residir na Comarca ou na localidade
de lotação do respectivo cargo, salvo autorização da Procuradoria-Geral de
Justiça.
1-4.2 – Autorização para residência fora da Comarca
1-4.2.1 – Natureza
A autorização para residência fora da Comarca possui caráter excepcional,
precário e depende de decisão motivada da Procuradoria-Geral de Justiça, ouvida
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a Corregedoria-Geral do Ministério Público.
Diante de sua natureza precária, pode ser revogada a qualquer tempo, por decisão
motivada da Procuradoria-Geral de Justiça.
1-4.2.2 – Pedido
O pedido de autorização para residência fora da Comarca ou da localidade da
respectiva lotação formulado pelo membro do Ministério Público deve demonstrar
razões relevantes e justificadas que fundamentem o pleito, demonstrando o
cumprimento dos requisitos exigidos pela Resolução PGJ n. 267/2008. O
requerimento deve ser instruído com as seguintes informações:
a) documentos comprobatórios das razões aventadas;
b) declaração de que os serviços judiciais e extrajudiciais estão em dia e da
ausência de prejuízo para o atendimento ao público, às partes e à comunidade;
c) comprovação de que a distância entre o local em que se pretende fixar
residência e a sede da comarca ou da localidade da respectiva lotação é inferior a
60 (sessenta) quilômetros; e
d) demonstração de que o município em que se pretende residir situa-se no
Estado do Paraná ou que o local da pretensa residência se enquadra no conceito
de “cidade-gêmea”, definida e reconhecida por ato do Poder Executivo Federal,
ocasião em que se deverá demonstrar que o referido local pertence ao território
nacional.
1-4.2.3 – Obrigações
O membro do Ministério Público que obtiver autorização para residência fora da
Comarca ou da localidade de sua lotação deve:
a) comparecer diariamente, durante todo o expediente do Ministério Público, ao
local da respectiva lotação;
b) exercer integral e diariamente todas as atribuições inerentes ao cargo,
especialmente o atendimento ao público, às partes e à comunidade;
c) manter os serviços em dia.
45 de 564

MANUAL DE ORIENTAÇÃO FUNCIONAL

1-5 – Declaração de Bens
1-5.1 – Primeira entrega
O membro do Ministério Público deve apresentar, por ocasião da investidura no
cargo, declaração de bens e fontes de renda que compõem o seu patrimônio
privado e de seus dependentes (Lei n. 8.730/1993).

1-5.2 – Obrigação anual
Após a investidura, o membro do Ministério Público deve encaminhar anualmente,
até o dia 31 de maio, declaração de bens e de fontes de rendas que compõem o
seu patrimônio privado e de seus dependentes (Lei n. 8.730/1993). A declaração
deverá se referir ao ano civil anterior ao da data da entrega da declaração.

1-5.3 – Forma de apresentação
A critério do declarante, a informação pode ser prestada por meio da entrega de
cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
(DIRPF), apresentada anualmente à Receita Federal.

1-5.4 – Local de entrega
Para o cumprimento dessa obrigação, a declaração de bens e fontes de renda
deverá ser encaminhada eletronicamente à Corregedoria-Geral do Ministério
Público, por meio de campo próprio existente na página do órgão, no site do
MPPR.

1-6 – Magistério
O membro do Ministério Público, ainda que em disponibilidade, não pode exercer
outro cargo ou função pública, salvo um de magistério.
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O exercício do magistério inclui o exercício da docência, bem como as atividades
de coordenação de ensino e de curso. No entanto, estão daí excluídas as
atribuições relacionadas à gestão da instituição de ensino, bem como ao cargo ou
função de direção.

1-6.1 – Exercício do magistério na Comarca ou localidade de lotação
Como regra, o exercício do magistério somente será permitido se:
a) houver compatibilidade de horário com o exercício das funções ministeriais; e
b) for exercido na mesma Comarca2 ou local de lotação do respectivo cargo.
1-6.1.1 – Comunicação
Até 15 (quinze) dias antes do início da atividade docente, o membro do Ministério
Público deverá comunicar o exercício do magistério à Corregedoria-Geral do
Ministério Público. Para a análise da compatibilidade entre a atividade docente e
as funções ministeriais, a comunicação deve conter as seguintes informações:
a) declaração de que os serviços estão em dia;
b) o nome, a espécie e a localização da entidade de ensino;
c) a disciplina ministrada;
d) o número de horas-aula semanais, os dias da semana e o período em que serão
ministradas (matutino, vespertino ou noturno);
e) em caso de atividades programadas para o período matutino ou vespertino, a
demonstração de compatibilidade com o exercício do serviço ministerial.

1-6.2 – Exercício do magistério fora dos limites da Comarca ou do local de lotação
A Procuradoria-Geral de Justiça, após ouvida a Corregedoria-Geral, poderá
autorizar o exercício do magistério fora dos limites da Comarca ou do local de

2

Em Comarcas que abrangem regiões metropolitanas, compreende-se que todo o território da
Comarca (portanto, Foro Central e Foros Regionais) estão aí abrangidos.
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lotação do cargo, mediante requerimento do membro do Ministério Público
interessado.
1-6.2.1 – Requerimento
O requerimento, dirigido à Procuradoria-Geral de Justiça e formulado com
razoável antecedência ao início da atividade, deverá ser instruído com:
a) as informações de que trata o item 1-6.1.1;
b) a indicação da distância entre o local de lotação e o local em que a atividade
será desempenhada;
c) a demonstração de que, em razão da infraestrutura de transporte e de
comunicação disponíveis, é viável o pronto atendimento de situações
emergenciais, urgentes e necessárias ao serviço ministerial; e
d) a indicação de que o Agente Ministerial não está no exercício concomitante de
atividades de plantão.
1-6.2.2 – Finais de Semana
O exercício do magistério fora dos limites da Comarca ou do local de lotação em
finais de semana prescinde da autorização de que trata o item anterior (item 16.2.1).
No entanto, o fato deve ser comunicado à Corregedoria-Geral, acompanhado das
informações de que trata o item 1-6.1.1 e a indicação de que o Agente Ministerial
não está no exercício concomitante de atividades de plantão.

1-6.3 – Exercício de atividade docente em plataformas digitais
O exercício do magistério em plataformas digitais é regido pelo local a partir do
qual o membro desempenhará a atividade. Dessa forma:
a) se a atividade é desempenhada a partir da Comarca ou da localidade de lotação
do cargo, deve ser comunicada à Corregedoria-Geral, no prazo e na forma do item
1-6.1;
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b) se há necessidade de deslocamento do membro do Ministério Público para
território diverso da Comarca ou localidade de lotação do cargo, há necessidade
de autorização expressa da Procuradoria-Geral de Justiça, devendo-se formular o
requerimento no prazo e na forma do item 1-6.2.
1-6.3.1 – Impossibilidade de uso de recursos do Ministério Público
É vedada a utilização de recursos humanos e materiais (inclusive de informática)
pertencentes ou custeados pelo Ministério Público no desempenho da atividade
docente em plataformas digitais. De igual modo, é vedada a utilização do nome,
logotipo ou insígnia da Instituição.

1-6.4 – Atividades docentes sazonais ou de curta duração
As atividades docentes exercidas de forma sazonal e por curtos períodos também
devem ser objeto de comunicação à Corregedoria-Geral do Ministério Público ou
de obtenção de prévia autorização pela Procuradoria-Geral de Justiça. Dessa
forma:
a) se a atividade é desempenhada a partir da Comarca ou da localidade de lotação
do cargo ou em finais de semana, deve ser comunicada à Corregedoria-Geral, no
prazo e na forma do item 1-6.1;
b) se há necessidade de deslocamento do membro do Ministério Público para
território diverso da Comarca ou localidade de lotação do cargo, há necessidade
de autorização expressa da Procuradoria-Geral de Justiça, devendo-se formular o
requerimento no prazo e na forma do item 1-6.2.

1-6.5 – Coaching e atividades congêneres: vedação
O Agente Ministerial deve observar que “As atividades de coaching, similares e
congêneres, destinadas à assessoria individual ou coletiva de pessoas, inclusive na
preparação de candidatos a concursos públicos não são consideradas atividade
docente, sendo vedada sua prática por membros do Ministério Público”, nos termos
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da atual redação do art. 1 o, §5o, da Resolução CNMP n. 73/2011 e do Ato Conjunto
PGJ/CGMP n. 01/2020.

1-7 – Frequência a seminários, cursos de curta duração, cursos de pós-graduação e
eventos correlatos
1-7.1 – Cursos de curta duração
São considerados seminários e cursos de curta duração aqueles com duração
inferior a 30 (trinta) dias.
Se, para a frequência a cursos dessa natureza, houver necessidade de
afastamento das funções, deve ser obtida a autorização da Procuradoria-Geral de
Justiça. Nesse caso, o membro do Ministério Público deverá formular
requerimento fundamentado, dirigido à Procuradoria-Geral de Justiça, que
decidirá a questão levando em consideração as necessidades do serviço.

1-7.2 – Cursos de longa duração, cursos de pós-graduação e correlatos
São considerados cursos de longa duração aqueles com duração superior a 30
(trinta) dias.
1-7.2.1 – Frequência a cursos com a necessidade de afastamento total das funções
Os cursos de longa duração que demandam afastamento total das funções são
regidos pela Resolução CSMP n. 01/2020 e exigem prévia autorização do Conselho
Superior do Ministério Público.
1-7.2.1.1 – Requerimento
O requerimento deve ser protocolado 60 (sessenta) dias antes do início do curso
perante a Secretaria do Conselho Superior do Ministério Público, acompanhado
dos seguintes documentos:
a) breve descrição da atuação funcional do requerente;
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b) apresentação de projeto de pesquisa para fins exclusivamente institucionais,
demonstrando (b.1) a relação direta entre o tema em estudo e as linhas de
pesquisa e os temas de interesse da Instituição; (b.2) as possíveis contribuições
práticas da questão estudada/pesquisada;
c) comprovante de asseguramento da vaga ou convite de professor ou
responsável pelo curso;
d) em cursos de pós-graduação stricto sensu, comprovante de reconhecimento
do curso perante o Ministério da Educação e Cultura – MEC ou, em caso de curso
de pós-graduação ofertado por universidade estrangeira, convênio firmado com
universidade brasileira, integrante do sistema de pós-graduação, em que se
preveja o reconhecimento e a convalidação do curso no território nacional;
e) comprovante de suficiência no idioma em que o evento for ministrado, caso o
curso seja realizado fora do país;
f) declaração de regularidade do serviço;
g) declaração de residência na Comarca;
h) compromisso de que as férias serão concomitantemente usufruídas com o
recesso da instituição de ensino.
1-7.2.1.2 – Período de afastamento
O período de afastamento corresponderá ao necessário para a frequência
presencial no curso e cumprimento de eventuais créditos, excluído o período
necessário à pesquisa e/ou à redação do trabalho de conclusão do curso.
1-7.2.1.3 – Término do curso
Após 180 (cento e oitenta) dias contados do encerramento do curso, o membro do
Ministério Público deverá apresentar ao Conselho Superior do Ministério Público
relatório final de aproveitamento do curso, que deverá ser instruído com:
a) cópia da monografia, dissertação ou tese defendidos; e
b) apresentação de proposta inovadora a ser desenvolvida na Instituição.
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Caso o trabalho de conclusão do curso seja redigido em língua estrangeira, é
recomendável que a cópia do trabalho seja acompanhada de versão traduzida
para a língua portuguesa.
1-7.2.2 – Frequência a cursos com a necessidade de afastamentos parcial das
funções
Os cursos de longa duração que demandem afastamentos pontuais ou periódicos
das funções também são regidos pela Resolução CSMP n. 01/2020 e exigem prévia
autorização do Conselho Superior do Ministério Público.
1-7.2.2.1 – Requerimento
O requerimento deve ser protocolado 60 (sessenta) dias antes do início do curso
perante a Secretaria do Conselho Superior do Ministério Público, acompanhado
dos documentos descritos no item 1-7.2.1.1, acima.
1-7.2.2.2 – Período de afastamento
O período de afastamento corresponderá aos dias ou períodos necessários para a
frequência presencial no curso e cumprimento de eventuais créditos, excluído o
período necessário à pesquisa e/ou à redação do trabalho de conclusão do curso.
1-7.2.2.3 – Comunicação à Procuradoria-Geral de Justiça
Autorizada a frequência em curso que demande afastamentos pontuais ou
periódicos, os dias ou períodos necessários para a frequência presencial no curso
e cumprimento de eventuais créditos devem ser comunicados à ProcuradoriaGeral de Justiça ao início do ano ou semestre letivo, ocasião em que se deve
indicar, sempre que possível, o membro do Ministério Público que atuará em
regime de substituição nos dias e horários de afastamento do Agente Ministerial
autorizado.
1-7.2.2.4 – Término do curso
Após 180 (cento e oitenta) dias contados do encerramento do curso, o membro do
Ministério Público deverá apresentar ao Conselho Superior do Ministério Público
relatório final de aproveitamento do curso, que deverá ser instruído com:
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a) cópia da monografia, dissertação ou tese defendidos; e
b) apresentação de proposta inovadora a ser desenvolvida na Instituição.
Caso o trabalho de conclusão do curso seja redigido em língua estrangeira, é
recomendável que a cópia do trabalho seja acompanhada de versão traduzida
para a língua portuguesa.
1-7.2.3 – Frequência a cursos sem necessidade de afastamento das funções
Os cursos de longa duração realizados fora do horário de expediente, na própria
Comarca de lotação ou em local próximo à Comarca de lotação 3 devem ser
comunicados à Corregedoria-Geral do Ministério Público e à Escola Superior do
Ministério Público. A comunicação deve ocorrer com antecedência mínima de 15
(quinze) dias do início do curso e ser instruída com os seguintes documentos:
a) programação do curso; e
b) declaração de regularidade do serviço.

3

Nos termos da Resolução CSMP n. 01/2020, considera-se local próximo à Comarca aquele situado a
menos de 100 (cem) quilômetros.
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TÍTULO 2: ATUAÇÃO FUNCIONAL DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
2-1 – Atualização de dados
2-1.1 – Atualização de endereços e contatos telefônicos
Os endereços e os contatos telefônicos fornecidos pelo membro do Ministério
Público no momento do ingresso na carreira integram base de dados acessível
pelos órgãos da Administração Superior e que permite que se estabeleça o rápido
e imediato contato com o referido membro quando se fizer necessário.
Por isso, qualquer alteração de endereço residencial, endereço telefônico,
número de telefone celular ou de telefone fixo deve ser imediatamente
comunicada à Procuradoria-Geral de Justiça e à Corregedoria-Geral do Ministério
Público.
Até que sobrevenha sistema eletrônico para a gestão de atividades
administrativas, a comunicação dirigida à Corregedoria-Geral do Ministério
Público

deve

ser

encaminhada

eletronicamente,

para

o

e-mail

“corregedoria@mppr.mp.br”, com mensagem que contenha no título os seguintes
dizeres: “endereço_telefone_alteração”.

2-1.2 – Atualização da ficha funcional
Nos casos de promoção e remoção por merecimento, as informações constantes
da ficha funcional dos membros do MPPR são utilizadas pelo Conselho Superior do
Ministério Público para aferição do mérito dos candidatos. É incumbência do
membro do Ministério Público manter a atualização de sua ficha funcional.
A ficha funcional pode ser consultada pelo membro, no site do MPPR, na página da
Corregedoria-Geral, mediante login e senha institucionais.
Por sua vez, até que sobrevenha sistema eletrônico para a gestão de atividades
administrativas, o requerimento de nova anotação em ficha funcional deve ser
dirigido à Corregedoria-Geral do Ministério Público, acompanhado dos
documentos comprobatórios do evento que se pretende ver anotado. O pedido
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deve ser enviado eletronicamente ao endereço eletrônico da Corregedoria-Geral
(“corregedoria@mppr.mp.br”), com mensagem que contenha no título os
seguintes dizeres: “ficha_funcional_ req_anotação”.

2-2 – Dever de Urbanidade
O membro do Ministério Público deve tratar com respeito e cortesia o público em
geral, os demais membros do Ministério Público, magistrados, advogados,
autoridades, partes, testemunhas, servidores e demais funcionários públicos.

2-3 – Representação do Ministério Público
2-3.1 – Trajes
O membro do Ministério Público representa a Instituição. Nessa condição, deve
trajar-se formalmente no exercício das funções ou em razão delas, de forma
compatível com a tradição forense, decoro e respeito inerentes ao cargo.

2-3.2 – Gabinete
O Agente Ministerial deve manter a organização, a funcionalidade e a discrição do
gabinete de trabalho, de forma compatível com a dignidade do cargo, a
impessoalidade e a tradição da Justiça, evitando adereços discrepantes da
sobriedade e dos padrões forenses convencionais.

2-3.3 – Representação em eventos oficiais
O membro do Ministério Público que exercer a coordenação administrativa deve
representar a Instituição em Comarcas do interior e nos Foros Regionais em
solenidades oficiais, especialmente naquelas em que estiver presente qualquer
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chefe de Poder da República ou do Estado do Paraná, o Procurador-Geral de
Justiça, o Corregedor-Geral do Ministério Público ou membro do Ministério
Público. O dever de representação também abrange as comemorações realizadas
ao ensejo de dadas cívicas nacionais, estaduais e municipais.

2-4 – Relacionamento com a imprensa
2-4.1 – Assessoria de Comunicação
A Assessoria de Comunicação do MPPR é órgão vinculado à Procuradoria-Geral de
Justiça. Por meio do Núcleo de Imprensa a ela vinculado, a referida Assessoria
elabora material jornalístico a ser encaminhado à imprensa e realiza o
atendimento a jornalistas. Portanto, no relacionamento com a imprensa, o
membro do Ministério Público deve, prioritariamente, valer-se da Assessoria de
Comunicação.
2-4.2 – Contato direto com a imprensa
Além do contato por meio da Assessoria de Comunicação, em cumprimento ao
princípio da publicidade, o membro do Ministério Público poderá prestar
diretamente informações à imprensa, inclusive a respeito das providências
adotadas para apuração de fatos, em tese, ilícitos, evitando externar ou antecipar
juízos de valor a respeito de apurações ainda não concluídas.
No contato direto com veículos de imprensa, o Agente Ministerial deve avaliar
estrategicamente a conveniência e a oportunidade de conceder entrevista
pessoal, buscando o auxílio técnico da Assessoria de Comunicação. Nessa
avaliação, deve ponderar acerca do atendimento ao interesse público e aos
direitos fundamentais, bem como a necessidade de se respeitar a segurança
institucional, o sigilo legal e de não se instalarem riscos de eventual
comprometimento de atos investigativos. Se se compreender inoportuna a
concessão de entrevista, é necessário explicar a razão ao veículo de imprensa que
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buscou a informação. Se se entender oportuna a concessão da entrevista, devese democratizar o acesso à informação, não concedendo exclusividade a veículos
de imprensa específicos. Na concessão da entrevista, o Agente Ministerial deve:
a) preparar-se para concedê-la, munindo-se de notas e informações que facilitem
a interlocução com o jornalista;
b) atentar para que não haja acidental exposição de documentos, imagens, telas
de computadores ou de celulares que não se pretende ver divulgados;
c) observar o delineamento do exercício da liberdade de expressão indicado no
item 1-3, retro.
d) zelar para que as informações transmitidas à imprensa preservem o sigilo e a
intimidade dos envolvidos;
e) rememorar que as informações que não se pretende ver publicadas não devem
ser fornecidas. Logo, se entender inoportuna ou inviável a divulgação de
determinada informação, o membro do Ministério Público deve abster-se de
fornecê-la e explicar a razão da abstenção;
f) evitar comentários informais ou sobre assuntos secundários ou pessoais antes
ou depois da entrevista, pois há o risco de que se tornem notícias indesejadas; e
g) colocar-se à disposição para sanar dúvidas posteriores.
Caso se identifique erro na publicação, deve-se manter contato com a Assessoria
de Comunicação, a fim de que sejam estudadas as alternativas viáveis para o
deslinde da questão, inclusive o eventual contato com o veículo de imprensa ou o
profissional.

2-5 – E-mail institucional
Existem duas espécies de e-mail institucional: a conta de correio eletrônico de
usuário individual (denominado e-mail individual) e a conta de correio eletrônico
da unidade ministerial (denominado e-mail da unidade).
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2-5.1 – E-mail institucional individual
2-5.1.1 – Login e senha
Após o ingresso na carreira, o Agente Ministerial receberá login e senha para
acesso ao e-mail institucional da conta de correio eletrônico de usuário individual.
Os mesmos login e senha são utilizados para viabilizar o acesso ao ambiente
restrito do site do MPPR (Intranet), bem como aos diversos sistemas eletrônicos
mantidos pelo MPPR.
O Agente Ministerial deve promover a alteração da senha no primeiro acesso.
A senha é de uso pessoal e intransferível do membro do Ministério Público, sendo
vedado o fornecimento a terceiros, ainda que integrantes do quadro do Ministério
Público. O acesso aos diferentes sistemas do MPPR deve ocorrer mediante o uso
do login e senha próprios do usuário, sendo vedado o uso de senha de outros
membros ou servidores para viabilizar o referido acesso. Sempre que houver
violação ou suspeita de violação do sigilo da senha, o Agente Ministerial deve
promover a respectiva alteração.
2-5.1.2 – O uso da conta de e-mail individual
A conta de e-mail individual é destinada exclusivamente a fins profissionais,
devendo-se observar as normas internas que regulamentam o respectivo uso. 4
Dentre as referidas regras, rememora-se que o membro do Ministério Público
deve:
a) acessar a caixa de e-mail individual em todos os dias úteis;
b) cumprir as regras básicas de escrita, evitando gírias, abreviações, linguagem
coloquial, emojis ou outros símbolos de substituição de palavras;
c) abster-se de realizar qualquer transação eletrônica particular ou comunicação
para fins pessoais valendo-se do e-mail institucional individual;
d) utilizar fotos no perfil do e-mail institucional individual que observem o decoro

4

Resolução PGJ n. 27/2011 e Portaria SUBPLAN n. 05/2016.
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e a natureza institucional da ferramenta, seguindo padrão de fotografia para
documentos oficiais de identificação;
e) fazer constar da assinatura do e-mail as seguintes informações:
“Nome completo do Membro/Servidor
Função
Telefone Comercial
Nome do Órgão/Unidade Administrativa
Ministério Público do Estado do Paraná
http://www.mppr.mp.br
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas.
Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, não pode
usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação
baseada nelas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise
imediatamente o remetente, e em seguida, apague-a. Comunicações pela
Internet não podem ser garantidas quanto à segurança ou inexistência de
erros ou de vírus. O remetente, por esta razão, não aceita responsabilidade
por qualquer erro ou omissão no contexto da mensagem decorrente da
transmissão via Internet”.
Fonte: art. 24, X, da Portaria SUBPLAN n. 05/2016

2-5.2 – E-mail institucional da unidade
Com o objetivo de viabilizar a comunicação impessoal e evitar a solução de
continuidade nas comunicações com outros órgãos e instituições, todos os
órgãos de execução de 1o grau devem possuir e-mail institucional de unidade. A
criação e a gestão do e-mail de unidade envolvem a existência de três atores: (a) o
responsável pela unidade ministerial; (b) o gestor da conta; (c) os usuários do email da unidade.
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2-5.2.1 – Responsável pela unidade ministerial
O membro do Ministério Público titular é o responsável pela unidade ministerial. 5
Cabe a esse Agente Ministerial:
a) verificar se a unidade possui e-mail institucional e, em caso negativo, solicitar a
respectiva criação ao Departamento de Tecnologia da Informação – DTI;
b) definir se fará pessoalmente a gestão da conta de e-mail da unidade ou se
delegará a tarefa a outro membro ou servidor integrante da unidade;
c) definir quem terá acesso ao e-mail da unidade.
A definição do gestor da conta de e-mail e dos usuários que a ela terão acesso
deve ser comunicada ao Departamento de Tecnologia da Informação – DTI,
mediante formulário próprio.
2-5.2.2 – Responsável pela gestão do e-mail da unidade
O membro do Ministério Público responsável pela unidade ministerial pode gerir
pessoalmente a conta de e-mail da unidade ou delegar a função a servidor. Ao
gestor do e-mail da unidade incumbe:
a) a guarda da senha do e-mail da unidade;
b) autorizar e desautorizar o acesso à referida caixa de e-mail por outros
integrantes da unidade, de acordo com a decisão do responsável pela unidade
ministerial.
2-5.2.3 – Usuários do e-mail da unidade
Os usuários do e-mail da unidade são as pessoas autorizadas pelo responsável
pela unidade ministerial a acessar o conteúdo do e-mail da unidade. O acesso à
conta de e-mail da unidade é autorizado pelo gestor do referido e-mail e os
usuários acessarão o conteúdo da caixa de e-mail da unidade por meio do login e
senha do e-mail individual.

5

Em caso de grupo de Promotorias ou de Procuradorias, o membro coordenador do Grupo é o
responsável pela unidade ministerial para fins de administração do e-mail de unidade vinculada ao
Grupo.
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2-6 – Habilitação no Projudi
2-6.1 – Login e senha
Após o ingresso na carreira, mediante assinatura de termo de responsabilidade, o
Agente Ministerial recebe login e senha para acessar e manusear o Projudi –
Processo Eletrônico do Judiciário do Paraná. O Agente Ministerial deve promover
a alteração da senha no primeiro acesso. A senha é de uso pessoal e intransferível
do membro do Ministério Público, sendo vedado o fornecimento a terceiros, ainda
que integrantes do quadro do Ministério Público.

2-6.2 – Unidades de Trabalho: habilitação e desabilitação
O membro do Ministério Público deve requerer a habilitação nas unidades de
trabalho em que está lotado ou para as quais vier a ser designado. É dever do
membro do Ministério Público requerer a respectiva desabilitação nas unidades
em que não mais atua.

2-6.3 – Assinatura eletrônica
A atuação no Projudi pressupõe que o membro do Ministério Público possua
certificado digital que viabilize a assinatura eletrônica das manifestações. O
Projudi admite dois formatos de certificação digital: (a) formato A1, válido apenas
para o Projudi, concedida pelo Tribunal de Justiça do Paraná; (b) formato A3,
válido para assinatura eletrônica de quaisquer documentos.
A certificação A1 deve ser requerida ao Tribunal de Justiça, por intermédio do
próprio Projudi (Aba “Outros” » “Meus dados e assessores” » “Certificados”).
A certificação A3 deve ser requerida ao Departamento de Tecnologia da
Informação – DTI, por meio de formulário próprio.
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Recomenda-se que o membro do Ministério Público obtenha os dois formatos de
certificação eletrônica. O membro do Ministério Público deve observar a data em
que haverá a expiração das referidas certificações e adotar antecipadamente as
providências necessárias para a renovação dos certificados, a fim de evitar a
descontinuidade dos serviços.

2-7 – Expediente
O expediente ordinário do Ministério Público é de 08 (oito) horas diárias,
compreendendo o período entre 8h30min e 11h30min e entre 13h e 18h. De forma
extraordinária, o Agente Ministerial poderá ser instado a atuar em horário diverso,
especialmente para comparecer a atos judiciais.

2-7.1 – Comparecimento do membro do Ministério Público
O membro do Ministério Público deve comparecer diariamente à unidade
ministerial em que exerce suas funções, devendo nela permanecer durante o
horário do expediente do Ministério Público, salvo as pontuais ausências para a
participação em audiências, reuniões ou diligências externas necessárias ao
desempenho das funções.

2-7.2 – Atendimento
O membro do Ministério Público deve receber todos os interessados que lhe
procurem. Portanto, sempre que cidadãos, partes, advogados ou autoridades
buscarem serem atendidos pessoalmente pelo membro do Ministério Público,
deverão ser pessoalmente recebidos e tratados de forma cortês e respeitosa.
2-7.2.1 – Atendimentos urgentes
Os atendimentos urgentes devem ser prestados em qualquer momento.
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2-7.2.2 – Atendimentos a casos não-urgentes
Os casos que não se revistam de urgência devem ser acolhidos no momento em
que o interessado buscar o atendimento do membro do Ministério Público. Se
possível, o membro do Ministério Público atenderá o interessado imediatamente.
Se, em razão de compromissos oficiais previamente agendados, não for possível o
imediato atendimento, o Agente Ministerial deve marcar dia e hora para receber
aqueles que lhe procurem.
2-7.2.3 – Atendimentos a pedidos de outros membros do Ministério Público
O membro do Ministério Público deve atender com presteza a solicitação de
outros membros do Ministério Público para acompanhar atos judiciais ou
diligências que devam realizar-se na área de suas atribuições, bem como realizar
as diligências que lhe forem deprecadas.

2-7.3 – Recebimento de expedientes
O membro do Ministério Público deve receber diariamente o expediente que lhe
for encaminhado durante o horário normal de serviço, inclusive os procedimentos
extrajudiciais e os expedientes enviados sob a forma eletrônica.
2-7.3.1 – Recebimento de expedientes no Projudi
O recebimento diário de expedientes inclui os processos judiciais que tramitam
no Projudi. Assim sendo, o membro do Ministério Público deve:
a) consultar diariamente a respectiva unidade de trabalho existente no Projudi;
b) analisar imediatamente os processos judiciais que envolvam réus presos,
crianças ou adolescentes em situação de risco e/ou acolhidos e adolescentes
internados, não devendo aguardar a intimação automática de que trata o art. 5 o,
§3o, da Lei n. 11.419/2006 ou outros prazos concedidos pelo sistema eletrônico.
2-7.3.2 – Recebimento de procedimentos extrajudiciais
O membro do Ministério Público deverá receber os procedimentos extrajudiciais
remetidos pela Secretaria à conclusão, sendo vedado o represamento de autos
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em Secretaria (ainda que em caráter informal). Sobrevindo solução eletrônica
para a tramitação dos procedimentos extrajudiciais, o membro do Ministério
Público deverá consultar diariamente o sistema de tramitação eletrônica de
procedimentos.

2-7.4 – Compatibilização de compromissos
A agenda de atividades externas ou extrajudiciais deve ser compatibilizada com a
pauta de audiências judiciais, evitando, tanto quanto possível, a superposição de
compromissos.
2-7.4.1 – Substituição
Nos casos em que houver coincidência de compromissos oficiais, o membro do
Ministério Público deve comunicar tempestivamente o Agente Ministerial que lhe
substitui automaticamente ou, se ausente, a Procuradoria-Geral de Justiça para
as providências necessárias à substituição.

2-8 – Relatório de Atividade Funcional – RAF
O Relatório de Atividade Funcional é produzido com a finalidade de padronizar as
informações sobre o desempenho funcional dos membros do MPPR.
As informações sobre as manifestações lançadas em processos eletrônicos e em
procedimentos extrajudiciais são automaticamente extraídas do Projudi, PRO-MP
ou ePROMP. Por sua vez, as informações referentes a processos judiciais físicos
ou em tramitação no PJE, participação em audiências e em sessões plenárias do
Tribunal do Júri dependem do cadastramento manual, em módulo próprio do PROMP. Desse modo, o membro do Ministério Público deve:
a) nomear adequadamente as manifestações ofertadas no Projudi, no momento
da inserção dos arquivos;
b) nomear adequadamente os movimentos dos procedimentos extrajudiciais no
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PRO-MP ou ePROMP;
c) cadastrar em módulo próprio do PRO-MP as manifestações oferecidas em
processos físicos ou no PJE;
d) cadastrar em módulo próprio do PRO-MP as sessões plenárias do Tribunal do
Júri e as audiências de que participou. Caso haja ofertado manifestação em
audiência, deve informar o tipo de pronunciamento oferecido em audiência no
momento do respectivo cadastramento.

2-9 – Assunção da Promotoria de Justiça
2-9.1 – Comunicação da assunção
Ao assumir o cargo de titular de determinada Promotoria de Justiça, até que
sobrevenha sistema eletrônico para a gestão de atividades administrativas, o
membro do Ministério Público deve comunicar à Procuradoria-Geral de Justiça a
data em que iniciou efetivamente o desempenho das funções na nova unidade
ministerial. Quando a assunção do cargo ocorrer em uma nova Comarca, o Agente
Ministerial deve comunicar o fato às seguintes autoridades: (a) Juiz de Direito; (b)
Prefeito; (c) Presidente da Câmara Municipal; (d) Delegado de Polícia; (e)
comandante da unidade local da Polícia Militar; e (f) Presidente da Subseção da
Ordem dos Advogados do Brasil.

2-9.2 – Recebimento do “relatório de transferência de Promotoria”
Ao assumir a titularidade de uma nova Promotoria de Justiça, o Agente Ministerial
deve verificar se o membro do Ministério Público que lhe antecedeu disponibilizou
relatório circunstanciado sobre os serviços e a situação administrativa da
Promotoria de Justiça (“relatório de transferência de Promotoria”) previsto no Ato
Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2009. Por conseguinte, no prazo de dez dias úteis após
a assunção no novo cargo, o Agente Ministerial deve:
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a) apontar eventuais ressalvas acerca dos dados apresentados no referido
relatório, valendo-se do modelo disponibilizado no Anexo II do Ato Conjunto
PGJ/CGMP n. 01/2009;
b) comunicar o antecessor acerca do recebimento do “relatório de transferência
de Promotoria” e das ressalvas porventura anotadas;
c) comunicar a Corregedoria-Geral do Ministério Público se o relatório e as
planilhas que o integram foram integralmente recebidos e se foram anotadas
ressalvas, encaminhando-se cópia do Anexo II do Ato Conjunto PGJ/CGMP n.
01/2009 devidamente preenchido. Até que sobrevenha sistema eletrônico para a
gestão de atividades administrativas, a comunicação à Corregedoria-Geral do
Ministério

Público

deve

ser

enviada

eletronicamente

para

o

e-mail

“corregedoria@mppr.mp.br”, em mensagem que contenha no título os seguintes
dizeres: “rel_transferênciapj_sucessor”.

2-9.3 – Habilitações no Projudi
O membro do Ministério Público deve requerer a habilitação necessária para
movimentar os processos relativos à unidade ministerial recém-assumida. Obtido
o acesso à nova unidade de trabalho, o membro do Ministério Público deve
atualizar a lista de assessores a si vinculados, promovendo o cadastro dos
servidores que passarão a lhe auxiliar nas atividades perante o Projudi e
descadastrando os usuários que porventura não mais exercem ou exercerão essa
atividade.

2-9.4 – Habilitação no PRO-MP
Como regra, a habilitação do membro do Ministério Público na unidade por si
assumida ocorre automaticamente, a partir do ato de promoção ou remoção.
Caso identificado que tal providência não foi concretizada, o membro do
Ministério Público pode providenciar diretamente essa habilitação no PRO-MP
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(“Outras Funções” » “Autorização de Acesso às unidades”) ou no ePROMP.

2-9.5 – E-mail da unidade
O membro do Ministério Público deverá informar-se (inicialmente com a equipe de
apoio e, caso não obtida a informação adequada, com o Departamento de
Tecnologia da Informação – DTI) se há e-mail da unidade ministerial, a quem cabe
a gestão da referida conta de e-mail e quais são os usuários com autorização para
acessá-la. No prazo de dez dias, deverá adotar as providências necessárias
perante o Departamento de Tecnologia da Informação – DTI, de modo a:
a) informar ser o novo responsável pela unidade ministerial; e
b) caso necessário, informar o novo gestor do e-mail da unidade.
Definidos o novo responsável da unidade e o gestor do e-mail da unidade, o
Agente Ministerial deve zelar para que haja a atualização da lista de usuários
autorizados a acessar a referida caixa de e-mail, promovendo as habilitações e
desabilitações necessárias.

2-9.6 – Recebimento dos bens pertencentes à Promotoria de Justiça
Até que sobrevenha sistema eletrônico para a gestão de atividades
administrativas, quando da assunção na unidade, o Agente Ministerial deve fazer o
inventário geral dos bens permanentes móveis recebidos e que ficarão sob sua
responsabilidade, enviando-o ao Departamento de Infraestrutura – DIN e ao
Departamento de Tecnologia da Informação – DTI.6 O envio do inventário aos dois
Departamentos deve-se ao fato de que o Departamento de Tecnologia da
Informação – DTI é responsável pela gestão dos equipamentos de informática e o
Departamento de Infraestrutura – DIN é responsável pela gestão dos demais bens
permanentes móveis.
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Até que sobrevenha sistema informatizado que permita o compartilhamento da
gestão patrimonial entre os órgãos da Administração Superior e as unidades
ministeriais, a elaboração do referido inventário pode ocorrer mediante a
ratificação e aposição de eventuais ressalvas nos inventários previamente
existentes e fornecidos pelo Departamento de Infraestrutura – DIN e pelo
Departamento de Tecnologia da Informação – DTI.

2-10 – Atividades administrativas do membro do Ministério Público
2-10.1 – Coordenação Administrativa
Nas Comarcas ou unidades ministeriais em que haja a atuação de mais de dois
membros do Ministério Público, haverá um coordenador administrativo e um
substituto, anualmente eleitos pelos Agentes Ministeriais que exercem as
funções no respectivo local. Dentre as atribuições previstas no art. 50 da LC
Estadual n. 85/1999 e na Resolução PGJ n. 3.451/2012, destaca-se que cabe ao
Coordenador Administrativo:
a) solicitar à Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos,
quando for o caso, a adequação física das instalações do Ministério Público;
b) disciplinar a utilização dos respectivos espaços físicos atinentes ao MPPR e de
veículos, quando for o caso;
c) fornecer ao Departamento Financeiro – DFI as informações necessárias à
elaboração da proposta orçamentária;
d) elaborar e encaminhar, até o último dia útil dos meses de abril e outubro,
respectivamente, a escala do primeiro e segundo períodos de férias dos membros
do Ministério Público que atuam na Comarca, bem como da Seção Judiciária,
quando Sede de Seção, com a indicação dos períodos a serem fruídos e
respectivos substitutos, de modo a preservar a continuidade dos serviços; e
e) elaborar e encaminhar, até o dia 30 de outubro de cada ano, a escala de férias
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relativa aos servidores, com a indicação dos períodos a serem fruídos, de modo a
preservar a continuidade dos serviços de apoio em todas as Promotorias de
Justiça.

2-10.2 – Sede das Promotorias de Justiça
2-10.2.1 – Promotorias de Justiça localizadas no espaço do Fórum
O membro do Ministério Público deve zelar pela manutenção dos espaços físicos
destinados à Instituição nas sedes dos Fóruns, bem como participar das
discussões acerca de eventual alteração dos espaços destinados ao MPPR.
Caso não seja localmente obtido consenso sobre a partilha dos espaços, a
questão deve ser comunicada à Procuradoria-Geral de Justiça, acompanhada dos
documentos que embasam as informações apresentadas.
2-10.2.2 – Conservação das sedes das Promotorias de Justiça
O membro do Ministério Público deve zelar pela conservação dos espaços físicos
em que funcionam as Promotorias de Justiça. Os serviços específicos de
reestruturação física podem ser solicitados ao Departamento de Engenharia e
Arquitetura – DEA, mediante apresentação de requerimento fundamentado. Os
modelos e fluxos dos procedimentos são disponibilizados na página do referido
Departamento, no site do MPPR.

2-10.3 – Recursos materiais: bens patrimoniais permanentes
O membro do Ministério Público deve zelar pela conservação dos bens
patrimoniais permanentes da Instituição, especialmente aqueles que guarnecem
a unidade ministerial em que atua. De igual modo, deve velar para que sejam
exclusivamente empregados para a consecução dos fins institucionais, sendo
vedada a utilização para atendimento de interesse particular do Agente
Ministerial, de qualquer dos integrantes da equipe de apoio ou de terceiros.
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2-10.3.1– Bens patrimoniais móveis
2-10.3.1.1 – Inventário anual
Até que sobrevenha sistema eletrônico para a gestão de atividades
administrativas, anualmente, o Agente Ministerial titular da unidade ministerial
deve zelar para que seja realizado o inventário dos bens móveis permanentes
existentes na unidade, enviando-o ao Departamento de Infraestrutura – DIN. 7 Até
que sobrevenha sistema informatizado que permita o compartilhamento da
gestão patrimonial entre os órgãos da Administração Superior e as unidades
ministeriais, a elaboração do referido inventário pode ocorrer mediante a
ratificação e aposição de eventuais ressalvas nos inventários previamente
existentes e fornecidos pelo Departamento de Infraestrutura – DIN.
2-10.3.1.2 – Solicitação de bens patrimoniais móveis
Caso necessário, a solicitação para o fornecimento de bens patrimoniais deve ser
apresentada ao Departamento de Infraestrutura – DIN, conforme o canal de
comunicação definido pelo referido Departamento.
2-10.3.1.3 – Transferência, devolução e doação de bens patrimoniais móveis
A solicitação de transferência de bens patrimoniais móveis para outra unidade
ministerial, o recebimento dos bens transferidos de outra unidade ministerial, a
devolução de bens patrimoniais móveis ao Almoxarifado do MPPR e a doação de
bens patrimoniais móveis inservíveis devem observar o “Manual de Normas e
Procedimentos de Gestão Patrimonial” do MPPR, utilizando-se as instruções e
modelos disponibilizados na página do Departamento de Infraestrutura – DIN.
2-10.3.2 – Equipamentos de informática
2-10.3.2.1 – Inventário anual
Até que sobrevenha sistema eletrônico para a gestão de atividades
administrativas, anualmente, o Agente Ministerial titular da unidade ministerial
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deve zelar para que seja realizado o inventário dos equipamentos de informática
existentes na unidade, enviando-o ao Departamento de Tecnologia da Informação
–

DTI.8

Até

que

sobrevenha

sistema

informatizado

que

permita

o

compartilhamento da gestão patrimonial entre os órgãos da Administração
Superior e as unidades ministeriais, a elaboração do referido inventário pode
ocorrer mediante a ratificação e aposição de eventuais ressalvas nos inventários
previamente existentes e fornecidos pelo Departamento de Tecnologia da
Informação – DTI.
2-10.3.2.2 – Solicitação de equipamentos de informática
Caso necessário, a solicitação do fornecimento de equipamentos de informática
deve ser apresentada ao Departamento de Tecnologia da Informação – DTI,
conforme o canal de comunicação definido pelo referido Departamento.
2-10.3.2.3 – Solicitação de manutenção de equipamentos de informática
Caso necessário, a solicitação de manutenção de equipamentos de informática
próprios ou vinculados a contratos de terceirização (outsourcing) deve ser
apresentada eletronicamente ao Departamento de Tecnologia da Informação –
DTI, conforme o canal de comunicação definido pelo referido Departamento.

2-10.4 – Recursos materiais: bens de uso corrente
O membro do Ministério Público deve zelar para que a unidade ministerial seja
periodicamente suprida com os materiais de expediente necessários ao exercício
das funções ministeriais. De igual modo, deve velar para que sejam
exclusivamente empregados para a consecução dos fins institucionais, sendo
vedada a utilização para atendimento de interesse particular do Agente
Ministerial, de qualquer dos integrantes da equipe de apoio ou de terceiros.
As requisições de material de expediente devem se pautar por critérios de
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racionalidade, economicidade e eficiência e serem dirigidas ao Departamento de
Aquisições e Logística – DAL, conforme calendário disponibilizado pelo referido
órgão. Os materiais disponíveis, o formulário padrão para requisição e as demais
instruções necessárias são disponibilizadas na página do referido Departamento,
no site do MPPR.

2-10.5 – Recursos humanos
Os recursos humanos disponibilizados pela Instituição devem ser integralmente
empregados para a consecução das atividades ministeriais, sendo vedada a
utilização da referida mão de obra para atendimento de interesse particular do
Agente Ministerial, inclusive o eventual apoio em estudos e pesquisas que não se
refiram diretamente com o serviço ministerial. Ainda, o Agente Ministerial é
responsável pela supervisão e orientação dos servidores, assessores e
estagiários em relação aos quais exerça a chefia.
2-10.5.1 – Supervisão de servidores e assessores
Quanto aos servidores e assessores, cabe ao membro do Ministério Público que
exerce as atribuições de chefia:
a) supervisionar o cumprimento da jornada de trabalho e a frequência dos
servidores e assessores a partir do sistema eletrônico utilizado pelo MPPR;
b) julgar as solicitações de abono formuladas pelos servidores e assessores a
partir do sistema eletrônico utilizado pelo MPPR;
c) avaliar se os pedidos de cumprimento de carga horária em períodos diferentes
do horário de expediente padrão do Ministério Público geram prejuízos para o
atendimento dos serviços da unidade e observam os ditames da Portaria SUBADM
n. 81/2012, anuindo com os pedidos que entenda serem passíveis de atendimento
ou solicitando o cancelamento do horário diferenciado anteriormente concedido
se prejudiciais ao bom desempenho das atividades ministeriais;
d) participar da avaliação especial de desempenho dos servidores em estágio
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probatório;
e) comunicar ao Departamento de Gestão de Pessoas – DGP condutas comissivas
ou omissivas que revelem inidoneidade moral, indisciplina, ineficiência ou falta de
assiduidade do servidor em estágio probatório;
f) efetuar, anualmente, a avaliação de desempenho dos servidores sob sua chefia
imediata;
g) comunicar ao Departamento de Gestão de Pessoas – DGP as condutas
comissivas ou omissivas dos servidores estáveis que possam, em tese, configurar
a prática de infração disciplinar;
h) zelar pelo descadastramento do login e senha institucionais dos servidores e
assessores que se desliguem da Instituição. Caso necessário, deverá solicitar a
adoção das providências necessárias para tal descadastramento;
i) atualizar as autorizações de acesso ao Projudi quando houver desligamento de
servidores ou assessores cadastrados no referido sistema como “assessores” do
Agente Ministerial (aba “Outros” » “Meus dados e assessores” » “Assessores”).
2-10.5.2 – Supervisão de estagiários
Quanto aos estagiários (de ensino médio, graduação e pós-graduação), cabe ao
membro do Ministério Público que exerce as atribuições de chefia:
a) observar os parâmetros de distribuição de vagas de estágio definidos pela
Procuradoria-Geral de Justiça (Resolução PGJ n. 3.211/2018);
b) solicitar as autorizações necessárias para realização de teste seletivo para a
escolha dos estagiários que integrarão a equipe de apoio da unidade ministerial;
c) realizar o teste seletivo para a escolha dos estagiários que integrarão a equipe
de apoio da unidade ministerial;
d) adotar as providências necessárias à admissão do estagiário, especialmente a
elaboração do plano das atividades que serão desenvolvidas pelo estagiário;
e) controlar a jornada e a frequência dos estagiários, comunicando à Escola
Superior do MPPR as faltas em que o estagiário haja incorrido;
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f) supervisionar e avaliar o desempenho dos estagiários sob sua chefia;
g) autorizar o acesso do estagiário ao PRO-MP (aba “Outras Funções” »
“Autorização de Acesso às unidades”) e ao Projudi (aba “Outros” » “Meus dados e
assessores” » “Assessores”), promovendo o respectivo descadastramento no
momento do desligamento do estagiário da Instituição; e
h) adotar as providências necessárias para o desligamento do estagiário,
ressalvadas as hipóteses de desligamento automático (conclusão do curso e
vencimento do termo de admissão e compromisso).
O Setor de Estágios vincula-se à Escola Superior do MPPR e os requerimentos
ordinários são processados eletronicamente.

2-10.6 – Fundo Rotativo
As Promotorias de Justiça sediadas em Comarcas de entrância final localizadas
no interior e o Núcleo Regional de Trabalho de Proteção ao Patrimônio Público do
Norte Pioneiro possuem acesso a valores disponibilizados por meio de Fundo
Rotativo, para a realização de despesas de pequeno valor necessárias à
manutenção das instalações (pequenos serviços e reparos) e da unidade
ministerial (material de consumo).
O membro do Ministério Público que exerce a coordenação administrativa das
referidas unidades ministeriais é o responsável pela administração e pela
prestação de contas dos valores empregados localmente, nos termos da
Resolução PGJ n. 3.875/2012.
O Manual de Orientações do Fundo Rotativo do MPPR e os formulários a ele
vinculados são disponibilizados em ícone próprio, na página da SubprocuradoriaGeral de Justiça para Assuntos Administrativos, no site do MPPR.

2-10.7 – Retenção de dinheiro e valores
O membro do Ministério Público deve evitar reter papéis, dinheiro ou qualquer
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outro bem que represente valor, confiados a sua guarda, promovendo sua
imediata destinação legal.

2-11 – Plantão e recesso
2-11.1 – Períodos, dias e horários
O plantão deve ser exercido pelo membro do Ministério Público escalado para
tanto e funcionar nos seguintes períodos:
a) nos dias em que não há expediente no Ministério Público; e
b) em dias úteis, nos períodos não compreendidos pelo expediente normal do
Ministério Público. Excepcionalmente, o Agente Ministerial deverá atuar em face
de questões afetas às matérias de plantão pendentes ou urgentes a ele remetidas
no período compreendido entre 8h30min e 12h, conforme previsão da Resolução
PGJ n. 3.999/2020.

2-11.2 – Matérias afetas ao Plantão
As atribuições do membro do Ministério Público em plantão são definidas pela
Resolução PGJ n. 3.163/2019, destacando-se:
a) manifestação em pedidos liminares de habeas corpus e mandados de
segurança em que figurar como coatora autoridade submetida à competência
jurisdicional de plantão;
b) apreciação de comunicações de prisão em flagrante e manifestação em
pedidos de concessão de liberdade provisória, de revogação de prisão preventiva,
de medidas cautelares e de arbitramento de fiança;
c) manifestação em representação pela decretação de prisão preventiva ou
temporária;
d) manifestação em pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores;
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e) manifestação em tutelas de urgência, de natureza cível ou criminal, que não
possam ser realizadas no horário normal de expediente ou nos casos em que da
demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
f) apreciação de comunicação de apreensão em flagrante e de pedidos de
internação provisória de adolescente em conflito com a lei, atentando, quando for
o caso, para o cumprimento do disposto no art. 107, par. único, combinado com os
arts. 174, primeira parte, 175, 179 e 180, da Lei n. 8.069/1990 – ECA;
g) apreciação de medidas de proteção à criança ou adolescente em caráter de
urgência ou comunicação de acolhimento institucional, realizado em caráter
excepcional e de emergência, consoante previsão contida no art. 93 da Lei n.
8.069/1990 – ECA;
h) apreciação de medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos
Juizados Especiais, limitadas às hipóteses retro enumeradas;
i) formulação de pedidos de tutela de urgência, cíveis ou criminais, de atribuição
do Ministério Público, que não possam ser realizados no horário normal de
expediente ou nos casos em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo
ou de difícil reparação;
j) oitiva informal de adolescentes, conforme previsão do art. 179 da Lei 8.069/1990
– ECA;
k) participação em audiências de custódia.

2-11.3 – Responsabilidades do membro do Ministério Público em Plantão
O membro do Ministério Público em Plantão deverá:
a) informar à Procuradoria-Geral de Justiça, à Corregedoria-Geral do Ministério
Público e aos serviços de plantão judiciário, policial e de proteção à criança e ao
adolescente, previamente ao início do período de plantão, o endereço e o telefone
nos quais poderá ser contatado;
b) solicitar, com antecedência mínima de ao menos um dia útil, habilitação nas
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unidades do sistema Projudi correspondentes ao Plantão Judiciário das comarcas
e foros abrangidos por sua regional ou na unidade regional de plantão respectiva;
c) monitorar constantemente, durante o respectivo período de plantão, as
unidades do sistema Projudi mencionadas no item anterior, procedendo
imediatamente à análise dos processos encaminhados, independentemente dos
prazos concedidos no sistema; e
d) adotar as providências necessárias ao atendimento das matérias afetas ao
plantão.
2-11.3.1 – Audiência de custódia
Como regra, o Agente Ministerial escalado para atender ao Plantão deverá
participar das audiências de custódia que venham a ser realizadas na sede das
Regionais do Plantão. É exceção o Foro Central da Comarca da Região
Metropolitana de Curitiba, que contará com escala própria para a participação nas
audiências de custódia.
2-11.3.2 – Oitiva informal
O membro do Ministério Público deverá realizar a oitiva informal dos adolescentes
apreendidos, inclusive em feriados e finais de semana. Se necessário, o membro
do Ministério Público deverá se deslocar até o local em que o adolescente estiver
apreendido para proceder à respectiva oitiva.
2-11.3.3 – Férias, licenças e afastamentos
O membro do Ministério Público deve abster-se de pleitear a fruição de férias,
licenças ou afastamentos para o período em que estiver escalado para atuar no
Plantão, excetuado motivo de força maior.
2-11.3.4 – Impedimento, suspeição, remoção ou promoção
Nas hipóteses de impedimento, suspeição, remoção ou promoção, o membro do
Ministério Público deve comunicar o fato à Procuradoria-Geral de Justiça,
solicitando, conforme o caso, a respectiva substituição ou exclusão da escala de
plantão.
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2-11.4 – Plantão Regionalizado
Excetuado o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, o
Plantão nas demais unidades do Ministério Público será regionalizado, nos termos
da regulamentação da Procuradoria-Geral de Justiça (Resolução PGJ n.
3.163/2019).
2-11.4.1 – Escala do Plantão Regionalizado
Excetuado o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, as
escalas de Plantão do Ministério Público serão trimestrais e elaboradas, mediante
consenso, pelo Coordenador Administrativo das Promotorias sediadas na sede da
Regional de Plantão. O Coordenador Administrativo das Promotorias sediadas na
Comarca-sede da Regional de Plantão deverá encaminhar à Procuradoria-Geral de
Justiça e à Corregedoria-Geral do Ministério Público as respectivas escalas de
plantão, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias ao encerramento do
trimestre civil. Desse modo, as datas finais para envio das escalas são as
seguintes:
a) 15 de dezembro: escala do 1o trimestre (01.01 a 31.03)
b) 15 de março: escala do 2o trimestre (01.04 a 30.06)
c) 15 de junho: escala do 3o trimestre (01.07 a 30.09).
d) 15 de setembro: escala do 4o trimestre (01.10 a 31.12)

2-11.5 – Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba
2-11.5.1 – Escala de Plantão
A escala para o atendimento do Plantão no Foro Central da Comarca da Região
Metropolitana de Curitiba será elaborada semestralmente pela Procuradoria-Geral
de Justiça, que a enviará à Corregedoria-Geral do Ministério Público e aos
Agentes Ministeriais escalados.
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2-11.5.2 – Responsabilidade do membro do Ministério Público em Plantão
Excetuada a participação em audiências de custódia, os Agentes Ministeriais
designados para atuar no Plantão do Foro Central da Comarca da Região
Metropolitana de Curitiba deverão adotar as providências de que trata o item 211.3 (e respectivos subitens), assim como atenderão as demais matérias
elencadas no item 2-11.2.
2-11.5.3 – Audiência de Custódia
No Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, a ProcuradoriaGeral de Justiça elaborará escala própria para o atendimento das audiências de
custódia, comunicando a Corregedoria-Geral do Ministério Público e os Agentes
Ministeriais escalados.

2-11.6 – Recesso de Final de Ano
A existência e o formato de eventual recesso ao final de cada ano é objeto de
regulamentação específica da Procuradoria-Geral de Justiça. Tão logo divulgada,
o membro do Ministério Público deve buscar conhecer o respectivo teor e atentar
para os seguintes pontos:
a) o regime de atendimento previsto (se atendimento em regime de plantão ou de
expediente normal), cumprindo os deveres inerentes à modalidade prevista;
b) a necessidade de elaboração de eventual escala para o atendimento do período
e os prazos estipulados para a providência;
c) a necessidade de solicitar, com antecedência mínima razoável e antes do início
do recesso, habilitação nas unidades do sistema Projudi pelas quais será
responsável no período de recesso.

2-12 – Promotor Substituto
O Promotor Substituto pode atuar em razão das atividades próprias de
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substituição (nos casos de férias, afastamentos, licenças, impedimento,
suspeição, promoção, remoção ou vacância dos cargos dos Promotores de
Justiça Titulares) ou em regime de colaboração (quando todos os cargos de
Promotores de Justiça Titulares da Seção Judiciária em que atua estão
preenchidos e os referidos membros encontram-se em efetivo exercício).

2-12.1 – Atividade de substituição
No exercício das atividades próprias de substituição, a atividade do Promotor
Substituto está circunscrita às atribuições da(s) unidade(s) ministerial(is) em que
exerce a substituição, bem como às eventuais designações da Procuradoria-Geral
de Justiça.
2-12.1.1 – Substituição por período superior a 90 (noventa) dias
Quando o Promotor Substituto for designado para atuar em uma mesma unidade
ministerial por período superior a 90 (noventa) dias, deverá elaborar relatório
circunstanciado sobre os serviços e a situação administrativa da unidade
ministerial (“relatório de transferência de Promotoria”) previsto no Ato Conjunto
PGJ/CGMP n. 01/2009.

2-12.2 – Atividade de colaboração
Em regime de colaboração, o Promotor Substituto prestará auxílio às unidades
ministeriais da sede da Seção Judiciária da respectiva lotação, a partir de
distribuição provisória de serviço ajustada consensualmente com os respectivos
Promotores de Justiça Titulares.
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2-13 – Estágio Probatório – providências
O membro do Ministério Público em estágio probatório deverá remeter à
Corregedoria-Geral do Ministério Público, até 15 (quinze) dias após o final de cada
trimestre civil, cópia das manifestações jurídicas que vier a emitir, excetuando as
manifestações de mero expediente ou de impulso processual. Desse modo, as
datas finais para envio dos relatórios são as seguintes:
a) 15 de abril: material relativo ao 1o trimestre (01.01 a 31.03);
b) 15 de julho: material relativo ao 2o trimestre (01.04 a 30.06);
c) 15 de outubro: material relativo ao 3o trimestre (01.07 a 30.09);
d) 15 de janeiro: material relativo ao 4o trimestre (01.10 a 31.12).
A organização dos materiais, a forma de envio e as modalidades de aquivos
admitidas devem observar as recomendações constantes no ícone “Estágio
Probatório”, da página Corregedoria-Geral do Ministério Público, no site do MPPR,
bem como as diretrizes periodicamente divulgadas pela Corregedoria-Geral.9

2-14 – Férias e licença especial
2-14.1 – Momento de fruição
Como regra, o membro do Ministério Público deverá gozar as férias ou licença
especial de acordo com a previsão da escala encaminhada à Procuradoria-Geral
de Justiça nos meses de abril e outubro de cada ano.
Para usufruir do período de férias ou licença especial em momento diverso
daquele previsto em escala, o membro do Ministério Público deverá formular
requerimento fundamentado dirigido à Procuradoria-Geral de Justiça.

9

No atual momento, essas diretrizes constam do Ofício CGMP n. 16/2020.
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2-14.2 – Condições para fruição
O membro do Ministério Público não poderá iniciar o gozo das férias ou licença
especial enquanto não oficiar nos processos judiciais e procedimentos
extrajudiciais cujos prazos para manifestação hajam se encerrado antes do início
do período de férias.

2-14.3 – Providências para a fruição
Ao iniciar a fruição das férias ou da licença especial, o membro do Ministério
Público deverá:
a) comunicar à Procuradoria-Geral de Justiça sobre a inexistência de processos
judiciais e de procedimentos extrajudiciais, na unidade ministerial, com prazo
exaurido para manifestação antes do início das férias;
b) disponibilizar ao membro que exercerá a atividade de substituição:
b.1) o gabinete, os recursos humanos e os recursos materiais que guarnecem a
unidade ministerial;
b.2) informações sobre os prazos que vencerão nos cinco dias subsequentes ao
início das férias ou da licença especial, atentando especialmente para os feitos
relativos a réus presos, crianças e adolescentes em situação de risco e/ou
acolhidos, adolescentes internados e à atuação cível na qualidade de órgão
agente.

2-15 – Afastamentos
O membro do Ministério Público somente poderá se afastar do cargo quando
autorizado pela Procuradoria-Geral de Justiça.
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2-15.1 – Afastamentos superiores a 90 (noventa) dias
O membro do Ministério Público que, em razão de férias, licenças ou autorizações,
afastar-se das atividades ministeriais por período superior a 90 (noventa) dias,
deverá elaborar relatório circunstanciado sobre os serviços e a situação
administrativa da unidade ministerial (“relatório de transferência de Promotoria”)
previsto no Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2009.

2-16 – Impedimento e suspeição
Havendo hipótese de impedimento ou suspeição, o membro do Ministério Público
deve declará-la no processo judicial ou no procedimento extrajudicial em que
atua, bem como solicitar à Procuradoria-Geral de Justiça a designação de outro
Agente Ministerial para atuar no feito. Na hipótese de a circunstância possuir
natureza íntima, o membro do Ministério Público deve:
a) indicar nos autos a hipótese legal, abstendo-se de maiores considerações;
b) comunicar à Procuradoria-Geral de Justiça, em ofício reservado, os motivos e
circunstâncias que embasam a declaração fundada em razões de foro íntimo.

2-17 – Declinação e conflito de atribuições
2-17.1 – Declinação e conflito negativo de atribuições
2-17.1.1 – Declinação e conflito negativo de atribuições entre unidades do MPPR
Nos casos em que o membro do Ministério Público entender que a atribuição para
atuar em determinada questão é de outra unidade ministerial integrante do MPPR,
deverá declinar, de modo fundamentado, as atribuições, promovendo a
correspondente remessa dos autos à unidade ministerial que reputa responsável.
Se o membro do Ministério Público que receber os autos discordar da declinação,
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deve adotar as providências necessárias para a suscitação do conflito negativo de
atribuições, submetendo a questão à Procuradoria-Geral de Justiça (art. 19, XIX,
da LC Estadual n. 85/1999).
2-17.1.2 – Declinação e conflito negativo de atribuições entre diferentes Ministérios
Públicos
Nos casos em que o membro do Ministério Público entender que a atribuição para
atuar em determinada questão é de outro Ministério Público, deverá declinar, de
modo fundamentado, as atribuições, adotando as providências preliminares
requeridas para cada modalidade de declinação (por exemplo, quando necessário,
deve submeter a decisão à homologação pelo Conselho Superior do Ministério
Público). Caso receba autos em razão de declinação oriunda de outro Ministério
Público e discorde dessa providência, deve suscitar o conflito negativo de
atribuições perante o CNMP (STF, Pleno, Pet. 4.801, Min. Alexandre de Moraes, j.
16.06.2020).

2-17.2 – Conflito positivo de atribuições
Nos casos em que o membro do Ministério Público entender que a atribuição para
atuar em questão conduzida por outro Agente Ministerial lhe pertence, deverá
suscitar conflito positivo de atribuições, submetendo a questão à ProcuradoriaGeral de Justiça caso a outra unidade ministerial integre o MPPR (art. 19, XIX, da
LC Estadual n. 85/1999) ou ao CNMP, caso a outra unidade ministerial integre outro
Ministério Público (STF, Pleno, Pet. 4.801, Min. Alexandre de Moraes, j. 16.06.2020).

2-18 – Correições e inspeções
Periodicamente, a Corregedoria-Geral do Ministério Público realizará correições
ordinárias nas unidades ministeriais e/ou acerca dos trabalhos desenvolvidos
pelos membros do MPPR. Ainda, conforme o caso, poderá realizar correições
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extraordinárias e inspeções. Nas correições ordinárias, o membro do Ministério
Público responsável pela unidade avaliada e/ou que terá o trabalho submetido à
avaliação será prévia e eletronicamente comunicado acerca da realização do ato
(art. 10 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 02/2020). Nas correições extraordinárias e
inspeções, a regra é a ocorrência de tal comunicação, havendo a possibilidade de
que seja ela dispensada, conforme previsão dos arts. 24, par. único, e 27, par.
único, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 02/2020.
Recebida a referida comunicação, o membro do Ministério Público deverá:
a) apropriar-se do teor da comunicação, a fim de fornecer as informações e os
materiais nela indicados, no modo e no prazo fixados no referido expediente (art.
10, I e II, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 02/2020);
b) afixar avisos, na sede do Ministério Público ou do Fórum, sobre a realização dos
atos de correição (art. 10, par. único, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 02/2020);
c) comunicar os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativos locais, autoridades
policiais e representantes dos Conselhos Municipais locais sobre a realização dos
atos de correição (art. 10, par. único, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 02/2020);
d) providenciar local adequado, na sede do Ministério Público ou no Fórum, para a
realização dos trabalhos correicionais;
e) comparecer aos atos de correição e inspeção presenciais, zelando para que
haja o comparecimento da equipe de apoio, na forma do art. 13 do Ato Conjunto
PGJ/CGMP n. 02/2020.

2-19 – Movimentação na carreira
O membro do Ministério Público que deixar de atuar em determinada unidade
ministerial em razão de promoção, remoção, permuta ou opção deverá
providenciar até o momento da respectiva saída:
a) a apresentação de manifestação nos processos judiciais remetidos à unidade
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ministerial por intermédio do Projudi ou PJE, em processos judiciais com
tramitação física e nos procedimentos extrajudiciais remetidos à conclusão,
deixando os serviços em dia ou justificando a impossibilidade de fazê-lo;
b) a elaboração de relatório circunstanciado sobre os serviços e a situação
administrativa da Promotoria de Justiça (“relatório de transferência de
Promotoria”) previsto no Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2009;
c) a disponibilização, ao Agente Ministerial sucessor, das pastas previstas no art.
45 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 02/2020, conforme exigido no §2 o do mesmo
dispositivo normativo. Relativamente às pastas eletrônicas, deve-se indicar a
denominação e o caminho de acesso na rede de computadores do MPPR;
d) a desabilitação no Projudi relativamente à unidade ministerial em questão;
e) a desabilitação no PRO-MP e/ou ePROMP relativamente à unidade ministerial
em questão, caso tal providência não haja sido implementada automaticamente
pelo sistema;
f) a desabilitação do acesso à caixa de entrada do endereço eletrônico da unidade
ministerial; e
g) a solicitação, ao Departamento de Tecnologia de Informação – DTI, de
transferência do responsável pela unidade perante e-mail institucional da unidade
ministerial.

2-19.1 – Consultas posteriores ao PRO-MP ou ePROMP
Após noventa dias da data em que o Agente Ministerial deixar de atuar em
determinada unidade ministerial, deverá consultar o PRO-MP e/ou ePROMP, a fim
de identificar se procedimentos extrajudiciais (inclusive Inquéritos Policiais)
atrelados à unidade antecessora seguem vinculados ao nome do Agente
Ministerial na qualidade de membro responsável pela condução. Em caso positivo,
deve solicitar ao atual responsável pela unidade ministerial a adoção de
providências destinadas à alteração de tal responsabilidade.
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2-20 – Representações a órgãos da Administração Superior do Ministério Público
2-20.1 – Garantias e prerrogativas
O membro do Ministério Público deve velar pelo respeito às prerrogativas e às
garantias do Ministério Público. Por conseguinte, deve submeter à consideração
da Procuradoria-Geral de Justiça e da Corregedoria-Geral do Ministério Público
qualquer fato que atente contra essas garantias e prerrogativas.

2-20.2 – Falhas e dificuldades do serviço
O membro do Ministério Público deve zelar pelo bom desempenho das atividades
ministeriais. Por conseguinte, deve representar aos órgãos da Administração
Superior do Ministério Público os fatos que representem falhas ou dificuldades na
consecução das atribuições inerentes ao cargo, formulando sugestões que
possam contribuir para o respectivo aprimoramento.
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TÍTULO 3: ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE MINISTERIAL
3-1 – Ingresso de documentos
A unidade ministerial deve organizar o ingresso de documentos que ali aportam,
estabelecendo controles em que constem, pelo menos, as seguintes
informações:
a) a data de ingresso dos documentos em Secretaria ou na unidade ministerial;
b) o remetente e o destinatário do documento;
c) a síntese do assunto tratado no documento; e
d) a providência adotada em face do documento (por exemplo, arquivamento em
pasta de ofícios recebidos, registro como Notícia de Fato, instauração de
procedimento pelo membro do Ministério Público etc.). Sempre que possível, deve
ser anotado o número do procedimento originado a partir do documento ou a que
ele se refere.
Havendo dificuldades na organização desses controles, é recomendável que o
membro do Ministério Público busque orientações no Departamento de
Desenvolvimento Organizacional – DDO, da Subprocuradoria-Geral de Justiça para
Assuntos de Planejamento Institucional (art. 8 o, II e IV, do anexo da Resolução PGJ
n. 2643/2020).

3-2 – Controle de ingresso e saída de autos físicos
A unidade ministerial deverá controlar o recebimento e a devolução de autos
físicos de processos judiciais e extrajudiciais.

3-2.1 – Controle de ingresso de autos físicos
O recebimento dos autos físicos deve ser controlado a partir de listagem
fornecida pelos remetentes (ou, na ausência dessa, elaborada pela unidade
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ministerial), com a conferência dos autos recebidos e aposição de assinatura pelo
responsável por essa atividade na unidade ministerial. Para fins organizacionais,
pode ser criada e mantida pasta específica para o arquivamento dos
comprovantes de recebimento dos autos.

3-2.2 – Controle de devolução de autos físicos
A devolução dos autos físicos deve ser controlada a partir de listagem gerada
pelos sistemas do Ministério Público (ou, na ausência dessa, elaborada pela
unidade ministerial), obtendo-se a assinatura de quem haja recebido os autos.
Para fins organizacionais, pode ser criada e mantida pasta específica para o
arquivamento dos comprovantes de devolução dos autos.
3-2.2.1 – Devolução de autos físicos com manifestação para cumprimento de prazos
próprios
Quando os autos físicos forem acompanhados de manifestações ministeriais
oferecidas em cumprimento a prazos próprios, deve-se obter o protocolo da peça
processual, a fim de que haja a comprovação de que o prazo foi respeitado. Para
fins organizacionais, os protocolos podem ser armazenados conjuntamente com
os comprovantes de devolução de autos.

3-3 – Utilização do “servidor de rede” do MPPR
Cada uma das unidades ministeriais possui “pasta” própria e exclusiva no servidor
de rede do MPPR. Como regra, os arquivos relativos à atividade finalística da
unidade ministerial devem ser alocados na referida pasta de servidor de rede.
Nesse ponto, reforça-se a necessidade de que se organize pasta específica
destinada a “salvar” as versões finais das manifestações, a fim de cumprir a
previsão do art. 45, V, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 02/2020 (ver item 3-7.1.5,
adiante).
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3-4 – Utilização do sistema oficial de registro do MPPR: PRO-MP e ePROMP
Na atualidade, há dois sistemas oficiais de registro das atividades extrajudiciais
desenvolvidos pelo MPPR: (a) o “Programa de Registro, Acompanhamento e
Organização das Atividades Finalísticas Extrajudiciais – PRO-MP”; e (b) o “Programa
Eletrônico de Registro, Tramitação, Acompanhamento e Organização das
Atividades Finalísticas Extrajudiciais do Ministério Público – ePROMP”. O primeiro se
destina ao registro das atividades desenvolvidas em procedimentos extrajudiciais
que tramitam fisicamente. O segundo envolve a tramitação eletrônica
propriamente

dita

dos

procedimentos

extrajudiciais.

Prevê-se

que

paulatinamente o PRO-MP será substituído pelo ePROMP.
A utilização do PRO-MP e/ou ePROMP é de caráter obrigatório, não sendo admitido
o desenvolvimento de atividades extrajudiciais sem o prévio registro em um
desses sistemas. Enquanto houver a tramitação física de procedimentos, é
obrigatório o registro da instauração, da movimentação, dos principais
desdobramentos e do encerramento das Notícias de Fato e dos procedimentos
extrajudiciais (incluindo-se os Inquéritos Policiais Físicos) no PRO-MP.

3-4.1 – Atualização dos dados no PRO-MP ou ePROMP
O membro do Ministério Público deve acessar periodicamente o PRO-MP e o
ePROMP, a fim de:
a) verificar se a presidência dos procedimentos está atualizada e, caso negativo,
providenciar ou zelar para que a Secretaria providencie a referida atualização; e
b) averiguar se segue vinculado a procedimentos extrajudiciais (inclusive
Inquéritos Policiais) que não estejam mais sob sua responsabilidade (atrelados,
por exemplo, a Comarcas ou unidades ministeriais em que atuou anteriormente).
Identificada essa situação, deve solicitar ao responsável pela unidade ministerial
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em questão a atualização dos dados.

3-5 – Gestão de processos judiciais e procedimentos extrajudiciais
3-5.1 – Gestão de procedimentos extrajudiciais
O membro do Ministério Público deve gerir, de forma eficiente, o acervo de
procedimentos extrajudiciais (incluindo os inquéritos policiais), atentando para a
“taxa de congestionamento”10 da unidade ministerial. No desempenho dessa
atividade, o membro do Ministério Público deve:
a) acessar periodicamente o PRO-MP e ePROMP, a fim de verificar se os trabalhos
de Secretaria estão sendo executados adequadamente, orientando os servidores
e estagiários acerca de procedimentos indevidamente paralisados, atrasados ou
que possuam diligências atrasadas;
b) avocar os procedimentos que porventura figurem como indevidamente
paralisados, atrasados ou com diligências atrasadas, a fim de promover a efetiva
movimentação;
c) estabelecer critérios de priorização dos procedimentos, observando (c.1) as
prioridades estabelecidas na Constituição, nas leis e em normas e
recomendações institucionais; (c.2) a urgência da intervenção; (c.3) a relevância
da intervenção; (c.4) os prazos prescricionais; e
d) estabelecer critérios de identificação dos procedimentos, que facilitem a
distinção das diferentes áreas de atuação e dos critérios de priorização
estabelecidos.
Havendo dificuldades no estabelecimento de critérios de priorização, é
recomendável que o membro do Ministério Público busque orientações nos

10 A ideia de “taxa de congestionamento” é oriunda da Resolução CNJ n. 76/2009. Visa estabelecer um
comparativo entre o número de casos novos que ingressaram em determinada unidade, o número de
casos resolvidos e o estoque de casos pendentes de solução ao final de determinado período.
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Centros de Apoio com atuação nas áreas de atribuição da unidade ministerial,
bem como no Departamento de Desenvolvimento Organizacional – DDO, da
Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional
(art. 8o, II e IV, do anexo da Resolução PGJ n. 2643/2020).

3-5.2 – Gestão de processos judiciais
O membro do Ministério Público deve acompanhar ativamente a tramitação dos
processos judiciais em que atua como órgão agente e que sejam considerados
prioritários para a unidade ministerial em que exerce as funções. Para tanto, o
membro do Ministério Público deve:
a) consultar os processos cadastrados como prioritários na respectiva unidade
ministerial (PRO-MP » “Acomp. processual (PUSH)” » “Processos Cadastrados”);
b) cadastrar os processos que considere prioritários ou estratégicos para a
referida unidade ministerial no sistema push disponibilizado por meio do PRO-MP
(PRO-MP » “Acomp. processual (PUSH)” » “Inclusão de Processos”) porventura ainda
não cadastrados;
c) no momento do ajuizamento das ações, determinar que os casos considerados
prioritários ou estratégicos para a referida unidade ministerial sejam cadastrados
no sistema push disponibilizado por meio do PRO-MP (PRO-MP » “Acomp.
processual (PUSH)” » “Inclusão de Processos”); e
d) intervir espontaneamente nos processos indevidamente paralisados e/ou
considerados prioritários ou estratégicos para a referida unidade ministerial,
promovendo pela eficiente tramitação processual.
Havendo dificuldades no estabelecimento de critérios de priorização, é
recomendável que o membro do Ministério Público busque orientações nos
Centros de Apoio com atuação nas áreas de atribuição da unidade ministerial,
bem como no Departamento de Desenvolvimento Organizacional – DDO, da
Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional
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(art. 8o, II e IV, do anexo da Resolução PGJ n. 2643/2020).

3-5.3 – Controle de prazos
3-5.3.1 – Controle de prazos dos procedimentos extrajudiciais
O membro do Ministério Público deve observar os prazos de movimentação e de
tramitação dos procedimentos extrajudiciais, atentando para o fato de que os
prazos de encerramento dos procedimentos e das investigações não se
confundem com os prazos de movimentação eficiente dos procedimentos.
3-5.3.1.1 – Prazos de movimentação da Notícia de Fato e dos procedimentos
extrajudiciais
O membro do Ministério Público deverá proferir despachos e decisões vinculadas
a Notícias de Fato e aos procedimentos extrajudiciais no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que os autos lhe forem conclusos. Excepcionalmente,
mediante motivo justificado, esse prazo pode ser excedido, desde que o excesso
seja compatível com o prazo previsto para a finalização do procedimento e que
não se ultrapasse 90 (noventa) dias.
3-5.3.1.2 – Prazos para o encerramento da Notícia de Fato e dos procedimentos
extrajudiciais
O encerramento da Notícia de Fato e dos demais procedimentos extrajudiciais
deve observar os seguintes marcos:
a) Notícia de fato: 30 (trinta) dias, prorrogáveis fundamentadamente, por uma
vez, por até 90 (noventa) dias;
b)

Procedimento

Preparatório:

90

(noventa)

dias,

prorrogáveis

fundamentadamente, por uma vez, por igual período;
c) Inquérito Civil: um ano, admitidas prorrogações fundamentadas por igual
período;
d)

Procedimento

Administrativo:

um

ano,

fundamentadas por igual período; e
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e) Procedimento Investigatório Criminal: 90 (noventa) dias, admitidas
prorrogações fundamentadas por igual período.
3-5.3.2 – Controle de prazos dos processos judiciais
O membro do Ministério Público deve observar os prazos legais para manifestação
nos feitos vinculados à unidade ministerial pela qual é responsável,
independentemente do prazo e/ou da referência a nomes de outros membros do
Ministério Publico eventualmente anotados no Projudi e/ou PJE.
3-5.3.2.1 – Prazos próprios
Os prazos próprios devem ser rigorosamente observados.
3-5.3.2.2 – Prazos impróprios
Os prazos impróprios devem ser observados, admitindo-se, excepcionalmente e
em caso de existência de motivação idônea, sejam eles excedidos. Nessa
hipótese, o excesso de prazo deve ser justificado nos próprios autos.
3-5.3.2.3 – Prazos no Projudi e PJE
As intimações do Projudi são efetuadas a partir da remessa dos autos por
intermédio do próprio sistema eletrônico. O período em que os autos
permanecem “aguardando recebimento” tem a finalidade de dar cumprimento ao
contido no art. 5o, §3o, da Lei n. 11.419/2006. Nesse contexto, o membro do
Ministério Público deve:
a) em relação aos feitos envolvendo réus presos, crianças e adolescentes em
situação de risco e/ou acolhidos e adolescentes internados, receber
espontaneamente os autos, procedendo imediatamente à análise dos processos
encaminhados e oferecendo as respectivas manifestações no prazo legal,
independentemente dos prazos concedidos pelo sistema;
b) em relação aos demais feitos, sempre que possível, receber espontaneamente
os autos e oferecer as respectivas manifestações no prazo legal, contribuindo
para a celeridade processual; e
c) nos casos em que aguardar o processamento da remessa automática pelo
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Projudi, observar que os feitos são aleatoriamente distribuídos entre os membros
do Ministério Público habilitados em dada unidade de trabalho. Logo, a anotação
do nome de outro membro do Ministério Público na coluna respectiva do Projudi
não elide a responsabilidade do membro do Ministério Público que estiver
respondendo pela unidade ministerial no momento do vencimento do prazo
processual.
O PJE é o sistema de tramitação eletrônica utilizado pela Justiça Eleitoral. As
mesmas considerações descritas na alínea “a”, acima, são aplicáveis aos
processos eleitorais em tramitação no ano eleitoral.

3-6 – Agenda
O membro do Ministério Público deve organizar a agenda da unidade ministerial,
nela incluindo as audiências judiciais, extrajudiciais, sessões plenárias do Tribunal
do Júri, compromissos funcionais e, se necessário, os prazos processuais mais
relevantes. Para tanto, pode utilizar-se da agenda eletrônica disponibilizada em
conjunto com o e-mail institucional da unidade.

3-7 – Pastas
3-7.1 – Pastas obrigatórias
As unidades ministeriais devem, obrigatoriamente, manter as seguintes pastas
(art. 45 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 02/2020):
a) ofícios recebidos;
b) ofícios expedidos;
c) inventário patrimonial da unidade ministerial;
d) relatórios circunstanciados de transferência de Promotoria de Justiça; e
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e) petições iniciais e manifestações ministeriais.
3-7.1.1 – Pasta de ofícios recebidos
A pasta de ofícios recebidos destina-se à alocação dos múltiplos expedientes
avulsos recebidos na Promotoria de Justiça, isto é, destina-se à organização dos
expedientes recebidos em relação aos quais não haja procedimentos
extrajudiciais em trâmite. Os expedientes recebidos que se refiram a
procedimentos extrajudiciais em trâmite deverão ser juntados aos respectivos
autos.
3-7.1.2 – Pasta de ofícios expedidos
A pasta de ofícios expedidos envolve a organização dos expedientes dessa
natureza elaborados e enviados pela unidade ministerial. É admitida e preferível a
manutenção de pasta de ofícios expedidos exclusivamente eletrônica, que deverá
ser reiniciada a cada ano e observar, de forma rigorosa, a numeração crescente
dos referidos expedientes.
3-7.1.3 – Pasta de inventário patrimonial
A pasta de inventário patrimonial deve contar com a relação de bens que
guarnecem a unidade ministerial e os respectivos inventários anuais. Pode ser
organizada de forma eletrônica (Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 02/2020) e mediante a
ratificação dos inventários solicitados ao Departamento de Infraestrutura – DIN e
ao Departamento de Tecnologia da Informação – DTI (itens 2-9.6 e 2-10.3.1.1 e 210.3.2.1, retro).
3-7.1.4 – Pasta de relatórios circunstanciados de transferência de Promotoria de
Justiça e respectivas planilhas (“relatório de transferência de Promotoria”)
A pasta dos “relatórios de transferência de Promotoria” está prevista no Ato
Conjunto PGJ/CGMP n. 02/2020. Portanto, os relatórios elaborados em
cumprimento ao Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2009 a partir de abril/2020,
referentes à unidade ministerial, devem ser alocados na referida pasta.
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3-7.1.5 – Pasta de manifestações ministeriais
A pasta de manifestações ministeriais deve conter os arquivos eletrônicos e
editáveis das petições iniciais, dos pronunciamentos cotidianos e daqueles
dotados de maior relevância. A pasta eletrônica deve ser organizada de forma
impessoal, contendo apenas as versões finais das peças processuais e
extraprocessuais.
3-7.1.5.1 – Área Criminal
Na área Criminal, a pasta de manifestações ministeriais deve conter, ao menos, as
seguintes peças:
a) portarias de instauração de procedimentos investigatórios criminais;
b) promoções de arquivamento;
c) Acordos de Não Persecução Penal – ANPP e termos de colaboração premiada
celebrados;
d) denúncias e aditamentos;
e) alegações finais;
f) manifestações recursais (razões, contrarrazões, embargos de declaração etc.)
g) outros pronunciamentos que demandem maior esforço de elaboração,
notadamente os relacionados a (g.1) aplicação Lei n. 11.340/2006 – Lei Maria da
Penha; (g.2) análise de autos de prisão em flagrante, prisões preventivas e
temporárias, bem como as referentes a medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP); (g.3) medidas cautelares de natureza investigatória
desvinculadas de prisão (por exemplo, busca e apreensão, interceptação
telefônica, quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário etc.); (g.4) suspensão
do processo e do prazo prescricional com fundamento no art. 366 do CPP; (g.5)
execução penal; (g.6) atuação extraprocessual (por exemplo, cotas complexas de
detalhamento de diligências, despachos e decisões de saneamento em
Procedimentos Investigatórios Criminais etc.).
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3-7.1.5.2 – Área da Infância e Juventude
Na área da Infância e Juventude, a pasta de manifestações ministeriais
oferecidas judicialmente deve conter, ao menos, as seguintes peças:
a) petições iniciais;
b) promoções de arquivamento relativas a apuração de prática de atos
infracionais;
c) termos de oitiva informal e termos de remissão;
d) representações por prática de ato infracional;
e) alegações finais;
f) manifestações recursais (razões, contrarrazões, embargos de declaração etc.)
g) pronunciamentos variados, que demandaram maior esforço de elaboração.
3-7.1.5.3 – Área Cível, Família, Registros Públicos e Especializadas diversas
Na área Cível, de Família, Registros Públicos e Especializadas diversas, a pasta de
manifestações ministeriais oferecidas judicialmente deve conter, ao menos, as
seguintes peças:
a) petições iniciais;
b) manifestações sobre defesa prévia e réplicas à contestação;
c) especificação de provas;
d) alegações finais;
e) manifestações recursais (razões, contrarrazões, embargos de declaração etc.);
f) pronunciamentos variados, na qualidade de órgão agente, que demandaram
maior esforço de elaboração; e
g) pronunciamentos variados, na qualidade de órgão interveniente que
demandaram maior esforço de elaboração.
3-7.1.5.4 – Atuação extrajudicial não criminal
Na atuação extrajudicial em temas não criminais (área de Infância e Juventude,
Cível, Família, Registros Públicos e Especializadas diversas), a pasta de
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manifestações ministeriais deve conter, ao menos, as seguintes peças:
a) atos e portarias de instauração;
b) promoções de arquivamento;
c) Recomendações Administrativas;
d) Compromissos de Ajustamento de Conduta, Acordos de Não Persecução Cível e
Acordos de Leniência firmados;
e) outros acordos extrajudiciais referendados pelo Ministério Público; e
f) despachos e decisões variados, que demandaram maior esforço de elaboração.

3-7.2 – Pastas facultativas
Além das pastas obrigatórias, é facultado ao membro do Ministério Público
determinar a criação de outras pastas que se revelem necessárias ao bom
andamento dos serviços.

3-7.3 – Pastas mantidas pela Coordenação Administrativa das unidades ministeriais
Em unidades ministeriais nas quais haja a atuação de dois ou mais membros do
Ministério Público ou naquelas em que haja duas ou mais unidades ministeriais
submetidas a uma mesma coordenação administrativa, é facultada a instituição
de pastas de ofícios expedidos e de inventário patrimonial unificadas, ocasião em
que caberá ao membro do Ministério Público que exerce a função de coordenador
administrativo zelar pela ordem e regularidade das referidas pastas (art. 45, §1 o, do
Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 02/2020).

3-8 – Livros
3-8.1 – Livros obrigatórios (Livros Virtuais)
O membro do Ministério Público deverá manter livros obrigatórios, instaurados
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eletronicamente no PRO-MP ou ePROMP (Livros Virtuais), para o registro
cronológico de relatórios relativos em cada uma das áreas de atuação.
3-8.1.1 – Área Criminal
Na área Criminal, devem existir Livros Virtuais para o registro dos seguintes
relatórios:
a) inspeções semestrais em unidades policiais referentes ao controle externo da
atividade policial (Resolução CNMP n. 20/2007);
b) registros mensais de interceptação telefônica e em sistemas de informação
(Resolução CNMP n. 36/2009);
c) inspeções trimestrais e anuais em estabelecimentos do sistema penitenciário,
referentes à área de execução penal (Resolução CNMP n. 56/2010);
d) inspeções mensais em unidades prisionais da Comarca referentes à área de
execução penal (art. 57, VIII e art. 69, I, da LC Estadual 85/1999); e
e) casos de violência doméstica e familiar (art. 26, III, da Lei n. 11.340/2006).
3-8.1.1.1 – Inspeções semestrais em unidades policiais referentes ao controle
externo da atividade policial (Resolução CNMP n. 20/2007)
Nos termos da Resolução CNMP n. 20/2007, os membros do Ministério Público
devem, semestralmente, realizar vistas técnicas às unidades policiais civis e
militares existentes no território da Comarca destinadas ao controle externo da
atividade policial. Para a elaboração do respectivo relatório, deve ser observado o
modelo disponibilizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, bem como
os seguintes parâmetros:
Tipo de

Período de

Período de referência

Tipos de informação constantes do

Data limite para

inspeção

realização da

das informações

relatório

apresentação do

inspeção

Pontual

Lapso temporal

(capacidade,

(número de

ocupação etc.)

armas
apreendidas,
mortes etc.)
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Semestral

01 de abril a 31

2o semestre do ano

de maio

anterior

05 de junho

(1o de julho a 31 de

Dados apresentados

Todas as

dezembro)

na data da visita

ocorrências do

01 de outubro a

1o semestre do ano em

período de

30 de novembro

curso

referência

05 de dezembro

(1o de janeiro a 30 de
junho)
Fonte: Cronograma CNMP, disponível em: http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Comissoes/CSP/Cronogramas__Manual_do_Usu%C3%A1rio_-_FAQ/Cronograma_-_2%C2%BA_vers%C3%A3o_RES._20.pdf

Esses relatórios devem ser incluídos no respectivo Livro Virtual do PRO-MP, bem
como no site do CNMP, no “Sistema de Resoluções”.11 Relativamente aos
estabelecimentos militares, deve-se esclarecer que:
a) os relatórios relativos às companhias independentes e aos batalhões devem ser
inseridos no Livro Virtual do PRO-MP e no site do CNMP, no “Sistema de
Resoluções”;
b) os relatórios relativos às subdivisões dos batalhões (companhias subordinadas,
pelotões, destacamentos e subdestacamentos da Polícia Militar) somente devem
ser inseridos no Livro Virtual do PRO-MP, sendo dispensável a respectiva inserção
no site do CNMP.
Caso o estabelecimento a ser visitado não conste do sistema do CNMP, a
respectiva inclusão deve ser solicitada à Corregedoria-Geral, por meio de
mensagem eletrônica enviada para o e-mail “corregedoria@mppr.mp.br”, com
mensagem

que

contenha

no

título

os

seguintes

dizeres:

“cle_externo_inclusão_cnmp”.
3-8.1.1.2 – Registros mensais de interceptação telefônica e em sistemas de
informação (Resolução CNMP n. 36/2009)
O membro do Ministério Público deve comunicar mensalmente à CorregedoriaGeral as interceptações telefônicas, telemáticas ou de informática iniciadas, em

11

Acesso disponível no
/login.seam?cid=1122.

seguinte

endereço

eletrônico:
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andamento e findas relativamente à unidade ministerial em que exerce as
respectivas funções. Na ocasião, deverá declinar o número de procedimentos
destinados a esse fim, o número de linhas telefônicas ou contas interceptadas e o
número de investigados que tiveram o sigilo telefônico, telemático ou informático
afastados.
Essa comunicação ocorrerá por meio da elaboração de relatórios-padrão,
disponibilizado por meio da função “Livro Virtual”, no PRO-MP ou ePROMP, que
deverá ser preenchido até o dia 05 do mês subsequente ao período de referência.
É dispensável a apresentação dos referidos relatórios nos períodos em que não
haja interceptação em curso, desde que o último relatório encaminhado haja
indicado a inexistência de procedimentos em curso (isto é, estejam “zerados”,
indicando a inexistência de linhas telefônicas interceptadas e de investigados
cujos sigilos telefônico, telemático ou informático estejam, no momento,
afastados).
3-8.1.1.3 – Inspeções trimestrais e anuais em estabelecimentos do sistema
penitenciário, referentes à área de execução penal (Resolução CNMP n. 56/2010)
As inspeções trimestrais e anuais em estabelecimentos do sistema penitenciário
incluem apenas esses (e, portanto, estão excluídas as carceragens ou
estabelecimentos diversos não administrados pelo Departamento Penitenciário
ou pela Polícia Militar). Para a elaboração do respectivo relatório, deve ser
observado o modelo disponibilizado pelo CNMP, bem como os seguintes
parâmetros:
Tipo de

Período de

Período de referência

Tipos de informação constantes do

Data limite para

inspeção

realização da

das informações

relatório

apresentação do

inspeção

Pontual

Lapso temporal

(capacidade,

(número de

ocupação etc.)

mortes,

relatório

atendimentos
etc.)
Anual

Março

Março do ano anterior

05 de abril
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a fevereiro do ano

Junho

Trimestral

correspondente

Dados apresentados

Todas as

Março, abril e maio

na data da visita

ocorrências do
período de

05 de julho

Setembro

Junho, julho e agosto

Dezembro

Setembro, outubro e

05 de janeiro do

novembro

ano seguinte

referência

05 de outubro

Fonte: Cronograma CNMP, disponível em: http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Comissoes/CSP/Cronogramas__Manual_do_Usuário_-_FAQ/Cronograma_2º_versão_-_Res_56.pdf

Esses relatórios devem ser incluídos no respectivo Livro Virtual do PRO-MP, bem
como no site do CNMP. No site do CNMP, os relatórios referentes a
estabelecimentos penitenciários civis devem ser registrados no “Sistema de
Inspeção Prisional do Ministério Público – SIP-MP” 12 e os relatórios relativos aos
estabelecimentos prisionais militares devem ser inseridos no “Sistema de
Resoluções”.13
Caso o estabelecimento a ser visitado não conste dos sistemas do Conselho
Nacional do Ministério Público, a respectiva inclusão deve ser solicitada à
Corregedoria-Geral, por meio de mensagem eletrônica enviada para o e-mail
“corregedoria@mppr.mp.br”, com mensagem que contenha no título os seguintes
dizeres: “estab_penit_inclusão_cnmp”.
3-8.1.1.4 – Inspeções mensais em unidades prisionais da Comarca referentes à área
de execução penal (art. 57, VIII e art. 69, I, da LC Estadual n. 85/1999)
Na atual realidade do Estado do Paraná, existem duas modalidades de
estabelecimentos prisionais: as unidades desvinculadas do sistema penitenciário
(carceragens em Delegacias de Polícia e eventuais outros estabelecimentos
prisionais

não

administrados

pelo

Departamento

Penitenciário)

e

os

estabelecimentos penais integrantes do sistema penitenciário (portanto,
administrados pelo Departamento Penitenciário ou pela Polícia Militar).

12 Acesso disponível no
cid=1393447.
13 Acesso disponível no
/login.seam?cid=1122.

seguinte

endereço

eletrônico:

https://sipmp.cnmp.mp.br/login.seam?

seguinte

endereço

eletrônico:

https://sistemaresolucoes.cnmp.mp.br
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Os relatórios de inspeções mensais em unidades prisionais da Comarca
referentes à área de execução penal (art. 57, VIII e art. 69, I, da LC Estadual n.
85/1999) devem ser elaborados relativamente a todo e qualquer estabelecimento
prisional (ainda que não vinculado ao sistema penitenciário) e inseridos no Livro
Virtual até o 5o dia útil do mês subsequente ao da realização da visita. O relatório
deve ser elaborado de acordo com o formulário previsto no Ato Conjunto
PGJ/CGMP n. 01/2015 (ou ato que venha a lhe suceder), acompanhado da relação
dos presos que estão detidos na unidade.
Para os estabelecimentos penitenciários (portanto,

administrados pelo

Departamento Penitenciário ou pela Polícia Militar), relativamente aos meses em
que há a necessidade de realização de inspeção anual (março) ou de inspeções
trimestrais (junho, setembro e dezembro), é dispensável a elaboração e
respectiva inserção dos relatórios mensais.
3-8.1.1.5 – Registros de casos de violência doméstica e familiar (art. 26, III, da Lei n.
11.340/2006)
Para o atendimento ao art. 26, III, da Lei n. 11.340/2006 e à Resolução CNMP n.
135/2016, existem duas modalidades de registro de casos de violência doméstica
e familiar: (a) a captação automática dos dados a partir do Inquérito Policial; e (b)
os dados decorrentes dos atendimentos prestados diretamente pelo Ministério
Público em situações de violência doméstica e familiar contra a mulher.
O Livro Virtual de casos de violência doméstica e familiar é formado pela reunião
desses dois conjuntos de informações. Relativamente aos dados captados a partir
do Inquérito Policial, o membro do Ministério Público deve zelar para que, nos
referidos procedimentos (sejam eles instaurados física ou eletronicamente), haja
o adequado preenchimento das informações atinentes à situação de violência
doméstica e familiar contra a mulher. Por sua vez, quanto aos atendimentos
prestados diretamente pelo Ministério Público (antes e/ou independente de
Inquérito Policial), o caso deve ser registrado logo após a realização do
atendimento, diretamente no respectivo Livro Virtual.
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3-8.1.1.6 – Quadro sinóptico
Tipo de

Unidades

Tipo de

Local do

Relatório

abrangidas

relatório

registro do

Periodicidade

Período de

Data limite para

realização

apresentação do

relatório

relatório

PRO-MP

Semestral

Modelo do

(Livro Virtual)

(2o semestre

Abril ou maio

05 de junho

05 de dezembro

Controle

Unidades da

CNMP

e

ano anterior)

externo da

Polícia Civil e da

(Resolução

CNMP

Semestral

Outubro ou

atividade

Polícia Militar

CNMP n.

(Sistema de
Resoluções)

(1o semestre

novembro

20/2007)

policial
Interceptação

Não há

telefônica

ano corrente)

MPPR (PROMP), com os

PRO-MP

dados

(Livro Virtual)

Mensal

exigidos pelo

trimestrais e
anuais em
estabeleciment
os do sistema
penitenciário

Estabelecimentos

Modelo do

PRO-MP

administrados

CNMP

(Livro Virtual)

pelo DEPEN

(Resolução

e

(penitenciárias,

CNMP n.

unidades de

CNMP

56/2010)

semiaberto,

Resoluções)

administradas

meses em que

subsequente ao

houver

período de

interceptação

referência

Anual

Março

05 de abril

Trimestral

Junho

05 de julho

Trimestral

Setembro

05 de outubro

Trimestral

Dezembro

05 de janeiro do

(SIP-MP e
Sistema de

cadeias públicas

Dia 05 do mês

em curso

CNMP

Inspeções

Todos os

ano seguinte

pelo DEPEN) e pela
Polícia Militar
Todos os

Modelo do

Inspeções

estabelecimentos

MPPR (Ato

mensais em

prisionais

Conjunto

unidades

(qualquer local

PGJ/CGMP n.

prisionais

que,

01/2015 ou

potencialmente,

ato que

possa receber

venha a lhe

presos)*

suceder) +

5o dia útil após o
PRO-MP

Mensal

(Livro Virtual)

Todos os

encerramento do

meses*

mês

relação de
presos
Sempre que
Violência
Doméstica e
familiar

Não há

MPPR (PRO-

PRO-MP

for

MP), com os

(Livro Virtual

recepcionado

dados

e registro em

caso de
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exigidos pelo

Inquéritos

violência

CNMP

Policiais)

doméstica ou
familiar

(*) Os estabelecimentos penitenciários (administrados pelo DEPEN ou pela Polícia Militar) devem ser visitados
mensalmente. No entanto, nos meses em que forem realizadas as inspeções trimestrais e anuais fixadas pelo CNMP, não é
necessário preencher o relatório de visita mensal.

3-8.1.2 – Área da Infância e Juventude
Na área da Infância e Juventude, devem existir Livros Virtuais para o registro dos
seguintes relatórios:
a) inspeções, periódicas e semestrais, em unidades de cumprimento de medidas
de semiliberdade e internação de adolescentes (Resolução CNMP n. 67/2011);
b) relatórios de inspeções anuais nas unidades executoras dos programas
municipais de atendimento para execução das medidas socioeducativas em meio
aberto (Resolução CNMP n. 204/2019);
c) inspeções, semestrais e anuais, em entidades de acolhimento institucional e
programas de acolhimento familiar de crianças e adolescentes (Resolução CNMP
n. 71/2011);
d) visitas mensais a entidades de acolhimento institucional de crianças e
adolescentes (art. 57, VII, da LC Estadual n. 85/99 e Recomendação CGMP n.
01/2006);
3-8.1.2.1 – Inspeções, periódicas e semestrais, em unidades de cumprimento de
medidas de semiliberdade e internação de adolescentes (Resolução CNMP n.
67/2011)
O membro do Ministério Público deverá inspecionar, com periodicidade mínima
bimestral, as unidades de cumprimento das medidas socioeducativas de
semiliberdade e de internação existentes na Comarca, bem como registrar tal
atividade em relatório que observe o modelo fixado pelo CNMP. As inspeções
realizadas nos meses de março e setembro são denominadas semestrais e
observarão critérios de maior extensão.
Os relatórios das inspeções bimestrais (ou de periodicidade inferior) devem ser
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incluídos no respectivo Livro Virtual do PRO-MP nos quinze dias subsequentes à
realização da inspeção. Os relatórios das inspeções semestrais devem ser
incluídos no Livro Virtual do PRO-MP, bem como no site do CNMP, no “Sistema de
Resoluções”.14
Caso a unidade a ser inspecionada não conste dos sistemas do CNMP, a
respectiva inclusão deve ser solicitada à Corregedoria-Geral, por meio de
mensagem eletrônica enviada para o e-mail “corregedoria@mppr.mp.br”, com
mensagem

que

contenha

no

título

os

seguintes

dizeres:

“un_internação_inclusão_cnmp”.
3-8.1.2.2 – Inspeções anuais nas unidades executoras dos programas municipais de
atendimento para execução das medidas socioeducativas em meio aberto
(Resolução CNMP n. 204/2019)
O membro do Ministério Público deverá inspecionar as unidades executoras dos
programas

municipais

de

atendimento

para

execução

das

medidas

socioeducativas em meio aberto entre os meses de abril e maio, bem como
registrar tal atividade em relatório que observe o modelo fixado pelo CNMP.
Os relatórios dessas inspeções devem ser incluídos no respectivo Livro Virtual do
PRO-MP, bem como no site do CNMP, no “Sistema de Resoluções”.15
Caso a unidade a ser inspecionada não conste dos sistemas do CNMP, a
respectiva inclusão deve ser solicitada à Corregedoria-Geral, por meio de
mensagem eletrônica enviada para o e-mail “corregedoria@mppr.mp.br”, com
mensagem

que

contenha

no

título

os

seguintes

dizeres:

“un_meioaberto_inclusão_cnmp”.

14 Acesso disponível no
/login.seam?cid=1122.
15 Acesso disponível no
/login.seam?cid=1122.

seguinte

endereço

eletrônico:

https://sistemaresolucoes.cnmp.mp.br

seguinte

endereço

eletrônico:

https://sistemaresolucoes.cnmp.mp.br
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3-8.1.2.3 – Inspeções, semestrais e anuais, em entidades de acolhimento
institucional e programas de acolhimento familiar de crianças e adolescentes
(Resolução CNMP n. 71/2011)
O membro do Ministério Público deverá inspecionar as entidades de acolhimento
institucional e os programas de acolhimento familiar nos meses de março e de
setembro e registrar tal atividade em relatório que observe o modelo fixado pelo
CNMP. A inspeção realizada no mês de março será denominada anual e observará
critérios de maior extensão.
Os relatórios dessas inspeções devem ser incluídos no respectivo Livro Virtual do
PRO-MP, bem como no site do CNMP, no “Sistema de Resoluções”.16
Caso a entidade ou o programa a ser inspecionado não conste dos sistemas do
CNMP, a respectiva inclusão deve ser solicitada à Corregedoria-Geral, por meio de
mensagem eletrônica enviada para o e-mail “corregedoria@mppr.mp.br”, com
mensagem

que

contenha

no

título

os

seguintes

dizeres:

“acolhimento_inclusão_cnmp”.
3-8.1.2.4 – Visitas mensais a entidades de acolhimento institucional de crianças e
adolescentes (art. 57, VII, da LC Estadual n. 85/1999 e Recomendação CGMP n.
01/2006)
As entidades de acolhimento institucional de crianças e adolescentes devem ser
visitadas mensalmente. No desempenho de tal atividade, o Agente Ministerial
deve registrar a realização da visita, elaborando relatório sucinto a ela
relacionado. Caso haja dificuldade na construção desse relatório, sugere-se seja
buscado o auxílio do Centro de Apoio Operacional da Criança e do AdolescenteCAOP/CAE.
O referido relatório deve ser incluído no respectivo Livro Virtual do PRO-MP ou
ePROMP nos quinze dias subsequentes à realização da visita. Relativamente aos

16 Acesso disponível no
/login.seam?cid=1122.

seguinte

endereço

eletrônico:
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meses em que há a necessidade de inserção dos relatórios de inspeção anual
(março) ou semestral (setembro), é dispensável a elaboração e respectiva
inserção do relatório mensal.
3-8.1.2.5 – Quadro sinóptico
Tipo de

Unidades

Tipo de

Local do

Relatório

abrangidas

relatório

registro do

Periodicidade

Período de

Data limite para

realização

apresentação do
relatório

relatório

Inspeções
periódicas e

Unidades de

semestrais em

Semiliberdade

Modelo do

e

CNMP

Unidades de

(Resolução

Internação

CNMP n.

unidades de
cumprimento de
medidas de
semiliberdade e

67/2011)

internação

Mínimo:

15 dias

PRO-MP (Livro

Periódica

janeiro,

subsequentes à

Virtual)

(mínimo,

março*, maio,

realização da

bimestral)

julho,

inspeção

setembro* e
novembro
PRO-MP (Livro
Virtual)

Março

15 de abril

Setembro

15 de outubro

1o de abril a 31

15 de junho

Semestral

e
CNMP
(Sistema de
Resoluções)

Inspeções
anuais nas

Unidades

Modelo do

PRO-MP (Livro

unidades

executoras dos

CNMP

Virtual)

executoras dos

programas

programas

(Resolução

e

municipais de

municipais de

CNMP n.

atendimento para

CNMP

atendimento

204/2019)

execução de

para execução

medidas

de medidas

socioeducativas

socioeducativas

em meio aberto

Anual

de maio

(Sistema de
Resoluções)

em meio aberto
Inspeções

Entidades de

semestrais e

acolhimento

Modelo do

Virtual)

anuais em

institucional

CNMP

e

entidade de

e

(Resolução

CNMP

Programas de

CNMP n.

(Sistema de

acolhimento

71/2011)

Resoluções)

acolhimento
institucional e
programas de
acolhimento

PRO-MP (Livro

familiar
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familiar
Visitas mensais

Entidades de

Modelo do

PRO-MP

a entidades de

acolhimento

MPPR

(Livro Virtual)

acolhimento

existente na

(próprio ou

institucional

Comarca

CAOP/CAE)

15 dias
Mensal

Todos os

subsequentes à

meses**

realização da
visita

(*) Nos meses em que forem realizadas as inspeções anual e semestral, é dispensável a inclusão do relatório de visita
bimestral. (**) Nos meses em que forem realizadas as inspeções anual e semestral, é dispensável a inclusão do relatório de
visita mensal.

3-8.1.3 – Área Cível, de Família, Registros Públicos e Especializadas diversas
Na área Cível, de Família, Registros Públicos e Especializadas diversas, devem
existir Livros Virtuais para o registro dos seguintes relatórios:
a) visitas anuais a entidades que prestam serviços de longa permanência de
idosos (art. 57, VII, da LC Estadual n. 85/1999 e Resolução CNMP n. 154/2016);
b) visitas anuais a entidades de acolhimento e/ou internação de longa
permanência para pessoas com deficiência (art. 57, VII, da LC Estadual n. 85/1999
e Recomendação CNMP n. 64/2018);
c) inspeções anuais em unidades e equipamentos que executam serviços
socioassistenciais destinados a pessoas em situação de rua (Recomendação
CNMP n. 60/2017);
d) visitas periódicas a estabelecimentos de internação psiquiátrica (art. 11 da Lei
Estadual n. 11.189/1995); e
e) visitas periódicas em fundações (art. 68, XII, da LC Estadual n. 85/1999).
3-8.1.3.1 – Visitas anuais a entidades que prestam serviços de longa permanência de
idosos (art. 57, VII, da LC Estadual n. 85/1999 e Resolução CNMP n. 154/2016
As visitas anuais relativas a entidades de longa permanência de idosos devem
ensejar a elaboração de relatório. Até que sobrevenha modelo padronizado pelo
CNMP, recomenda-se a utilização do formulário eletrônico disponibilizado pelo
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos
do Idoso e da Pessoa com Deficiência – CAOP/IPDC. A cópia do referido relatório
deve ser incluída no respectivo Livro Virtual do PRO-MP ou ePROMP nos quinze
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dias subsequentes à realização da visita.
3-8.1.3.2 – Visitas anuais a entidades de acolhimento e/ou internação de longa
permanência para pessoas com deficiência (art. 57, VII, da LC Estadual n. 85/1999 e
Recomendação CNMP n. 64/2018)
As visitas anuais relativas a entidades de acolhimento e/ou internação de longa
permanência de pessoas com deficiência devem ensejar a elaboração de relatório
sucinto, que aborde os pontos destacados na Recomendação CNMP n. 64/2018 ou
ato que venha a lhe suceder. Caso haja dificuldade na construção desse relatório,
sugere-se seja buscado o auxílio do CAOP/IPDC.
O referido relatório deve ser incluído no respectivo Livro Virtual do PRO-MP ou
ePROMP nos quinze dias subsequentes à realização da visita.
3-8.1.3.3 – Inspeções anuais em unidades e equipamentos que executam serviços
socioassistenciais destinados a pessoas em situação de rua (Recomendação CNMP
n. 60/2017)
As inspeções anuais em unidades e equipamentos que executam serviços
socioassistenciais destinados a pessoas em situação de rua devem ensejar a
elaboração de relatório sucinto, que aborde os pontos destacados na
Recomendação CNMP n. 60/2017 ou ato que venha a lhe suceder. Caso haja
dificuldade na construção desse relatório, sugere-se seja buscado o auxílio do
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos
Humanos – CAOP/Direitos Humanos.
O referido relatório deve ser incluído no respectivo Livro Virtual do PRO-MP ou
ePROMP nos quinze dias subsequentes à realização da visita.
3-8.1.3.4 – Visitas periódicas a estabelecimentos de internação psiquiátrica (art. 11
da Lei Estadual n. 11.189/1995)
As visitas periódicas a estabelecimentos que possuam leitos psiquiátricos devem
ensejar a elaboração de relatório sucinto, que aborde os pontos de que tratam a
Lei Estadual n. 11.189/1995 e a Lei Federal n. 10.216/2011. Caso haja dificuldade na
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construção desse relatório, sugere-se seja buscado o auxílio do Centro de Apoio
Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública –
CAOP/SAU.
O referido relatório deve ser incluído no respectivo Livro Virtual do PRO-MP ou
ePROMP nos quinze dias subsequentes à realização da visita.
3-8.1.3.5 – Visitas periódicas em fundações (art. 68, XII, da LC Estadual n. 85/1999)
As visitas periódicas a fundações devem ensejar a elaboração de relatório
sucinto. Caso haja dificuldade na definição do escopo e da periodicidade de tais
visitas, sugere-se seja buscado o auxílio do Centro de Apoio Operacional das
Promotorias de Justiça Cíveis, das Fundações e do Terceiro Setor – CAOP/CFTS.
O referido relatório deve ser incluído no respectivo Livro Virtual do PRO-MP ou
ePROMP nos quinze dias subsequentes à realização da visita.
3-8.1.3.6 – Quadro sinóptico
Tipo de Relatório

Unidades

Tipo de

Local do

Periodicidad

Período de

Data limite para

abrangidas

relatório

registro do

e

realização

apresentação do

relatório

relatório
15 dias

Visitas anuais a
entidades que

ILPI existentes na

Modelo do

PRO-MP

prestam serviços

Comarca

MPPR

(Livro Virtual)

de longa

(próprio ou

permanência de

CAOP/IPCD)

Anual

Não há

subsequentes à
realização da
visita

idosos
Visitas anuais a

Entidades que

entidades de

realizem

acolhimento

acolhimento ou

e/ou internação

internação de

de longa

longa

permanência de

permanência de

pessoas com

pessoas com

deficiência

deficiência na

Modelo do
MPPR
(próprio ou
CAOP/IPCD)

15 dias
PRO-MP

Anual

Não há

subsequentes à
realização da

(Livro Virtual)

visita

Comarca
Inspeções anuais

Unidades que

Modelo do

PRO-MP

em unidades e

executem os

MPPR

(Livro Virtual)

equipamentos

serviços

(próprio ou

Anual

Não há

15 dias
subsequentes à
realização da
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que executam

especializados

CAOP/Direito

serviços

para pessoas em

s Humanos)

socioassistenciais

situação de rua,

destinados a

especialmente os

pessoas em

de abordagem

situação de rua

social e de

inspeção

acolhimento.
Visitas

Instituições que

Modelo do

PRO-MP

periódicas a

contem com

MPPR

(Livro Virtual)

estabelecimento

leitos

(próprio ou

s de internação

psiquiátricos

CAOP/SAU)

15 dias
No mínimo,

Não há

subsequentes à
realização da

anual

visita

psiquiátrica
Inspeções
periódicas em

Fundações

fundações

Modelo do

PRO-MP

MPPR

(Livro Virtual)

Não há

Não há

15 dias
subsequentes à

(próprio ou

realização da

CAOP)

visita

3-8.1.4 – Reuniões periódicas de Conselhos Municipais Diversos
A participação em reuniões periódicas nos Conselhos Municipais existentes na
Comarca deverá ocorrer conforme a área de atribuição do membro do Ministério
Público e ser anotada no Livro Virtual, existente no PRO-MP ou ePROMP,
denominado “Reuniões periódicas de Conselhos Municipais Diversos”.

3-8.2 – Livros facultativos
Além dos livros eletrônicos obrigatórios (Livros Virtuais), é facultado ao membro
do Ministério Público determinar a manutenção de livros físicos para os mesmos
fins dos livros eletrônicos obrigatórios (Livros Virtuais) – art. 45, §1o, do Ato
Conjunto PGJ/CGMP n. 02/2020 –, com o fito de facilitar a consulta ao histórico de
visitas e inspeções realizadas.
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3-9 – Preservação de documentos
Até que sobrevenha a Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos do
MPPR (ou disciplina equivalente), não é possível o descarte de documentos
oficiais produzidos ou guardados pelo Ministério Público.
3-9.1 – Preservação de documentos com valor probatório
O Agente Ministerial deve velar pela manutenção e preservação dos documentos
originais revestidos de relevância probatória. Na hipótese de haverem sido
digitalizados para instruir procedimentos extrajudiciais do MPPR ou para subsidiar
o ajuizamento de ações em meio eletrônico, até que sobrevenha a Tabela de
Temporalidade e Destinação de Documentos do MPPR (ou disciplina equivalente),
devem ser eles guardados até o trânsito em julgado da sentença ou, quando
admitida, até o final do prazo para ajuizamento da ação rescisória, nos termos do
art. 11, §3o, da Lei n. 11.419/2006.

3-10 – Atividades de Planejamento
O membro do Ministério Público deve contribuir para a consecução do
planejamento institucional, bem como se dedicar ao planejamento das ações da
unidade ministerial em que atua. Para tanto, deverá avaliar se os procedimentos
extrajudiciais que tramitam na unidade ministerial se vinculam a ações previstas
no Planejamento Estratégico Institucional, anotando a referida vinculação no
PRO-MP ou ePROMP. O Agente Ministerial poderá ainda:
a) elaborar Planos Setoriais de Ação em consonância com o Planejamento
Estratégico do MPPR; e
b) elaborar, executar e implementar Projetos em consonância com o
Planejamento Estratégico do MPPR.
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3-10.1 – Identificação do vínculo entre os procedimentos extrajudiciais e o
Planejamento Estratégico Institucional
O PRO-MP e o ePROMP permitem a vinculação dos procedimentos extrajudiciais
instaurados e/ou em tramitação com as ações definidas no Planejamento
Estratégico Institucional. É relevante que o Agente Ministerial dispense especial
atenção ao preenchimento desse dado, de forma a analisar a existência (ou não)
dessa vinculação e a anotar (ou determinar que se anote) o dado no respectivo
sistema.
3-10.2 – Planos Setoriais de Ação
Na atualidade, os Planos Setoriais de Ação são trianuais (art. 3 o, IX, da Resolução
PGJ n. 1.983/2020), abrangendo o período 2020-2022. Na elaboração dos Planos
Setoriais de Ação, deve ser observada a Resolução PGJ n. 1.983/2020, a Portaria
SUBPLAN n. 02/2020 e demais atos normativos que venham a lhes suceder,
cabendo ao Agente Ministerial:
a) consultar e analisar as informações e indicadores municipais disponibilizados
na página da Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento
Institucional, a fim de identificar ações de maior relevância para a realidade local
na área de atuação da unidade ministerial;
b) elaborar o Plano Setorial de Ação, a partir do sistema eletrônico disponibilizado
pela Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento
Institucional;
c) estabelecer o vínculo dos procedimentos extrajudiciais instaurados e/ou em
tramitação com o Plano Setorial de Ação, anotando o dado em campo próprio do
PRO-MP e/ou ePROMP;
d) avaliar periodicamente o cumprimento do Plano Setorial de Ação, anotando a
consecução

das

ações

no

sistema

eletrônico

disponibilizado

pela

Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional; e
e) observar o prazo previsto para o encerramento dos Planos Setoriais de Ação e a
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necessidade de elaboração de novo Plano para o triênio subsequente.
Na elaboração dos Planos Setoriais de Ação, o Agente Ministerial poderá solicitar
o auxílio técnico dos Centros de Apoio, da Coordenadoria de Política Estadual de
Atendimento ao Público, da Escola Superior do Ministério Público e da
Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional,
conforme previsto no art. 4o da Portaria SUBPLAN n. 02/2020.

3-10.3 – Elaboração, execução e implementação de projetos
O membro do Ministério Público poderá elaborar, executar e implementar projetos
de relevância local, ocasião em que deve observar a disciplina prevista na
Resolução PGJ n. 1.983/2020, na Portaria SUBPLAN n. 02/2020 e demais atos
normativos que venham a lhes suceder. Nessa iniciativa, o Agente Ministerial
deve:
a) atentar para o conceito de projeto previsto no art. 6 o da Portaria SUBPLAN n.
02/2020 e as exigências a ele inerentes, especialmente quanto à delimitação
temporal e à necessidade de que seja produzido um resultado concreto; e
b) elaborá-lo a partir de sistema informatizado próprio disponibilizado pela
Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional,
observando o regramento da Portaria SUBPLAN n. 02/2020.
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TÍTULO 4: ATENDIMENTO AO PÚBLICO
4-1 – Formas de “atendimento ao público”
O público em geral pode realizar contato com as unidades ministeriais e com os
membros do Ministério Público por vários meios, sendo os mais comuns:
a) os atendimentos presenciais;
b) os atendimentos telefônicos;
c) os atendimentos por mensagens eletrônicas, incluindo-se o atendimento
prestado por intermédio de e-mail e de formulário eletrônico (“Fale Conosco”),
disponível no site do MPPR.
O atendimento ao público é dever funcional contemplado no art. 155, XV, da LC
Estadual n. 85/1999, com disciplina prevista nas Resoluções CNMP n. 88/2012,
CNMP n. 205/2019 e PGJ n. 1.711/2019. Por envolver meio de interação e
comunicação entre o MPPR e a sociedade, o Agente Ministerial deve dedicar
especial atenção à atividade, buscando prestá-la como excelência, rapidez,
flexibilidade e cordialidade. Para a consecução desses objetivos, deve observar (e
zelar para que seja observado pelos integrantes da equipe de apoio) o “Manual de
Atendimento ao Público”, disponível na página da Coordenadoria da Política
Estadual de Atendimento ao Público – CPEAP, no site do MPPR.17

4-1.1 – Atendimento presencial
Ao atender o público presencialmente, o membro do Ministério Público deve
adotar (e zelar para que os integrantes da equipe de apoio adotem) postura
respeitosa, educada e profissional, observando as diretrizes do “Manual de
Atendimento ao Público” do MPPR. Em especial, deve:
a) evitar expressões faciais, tom de voz ou discurso que revele descaso ou
desvalor à pessoa atendida ou à demanda por ela apresentada;

17

Página eletrônica da CPEAP, no site do MPPR, ícone “Orientações de Atendimento”
Atendimento”.
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b) respeitar as diferenças sociais, econômicas, culturais, étnicas e religiosas das
pessoas que buscam o atendimento do Ministério Público;
c) evitar qualquer conduta que possa ser interpretada como discriminatória;
d) observar o uso do nome social, nos moldes preconizados pela Resolução PGJ n.
2.077/2015;
e) ouvir a demanda e sobre ela adotar postura imparcial e serena, sem julgar ou
antecipar soluções;
f) não gerar falsas expectativas, positivas ou negativas, acerca da demanda
apresentada;
g) quando a pessoa se mostrar alterada, manter postura calma e profissional,
valendo-se das diretrizes indicadas no “Manual de Atendimento ao Público” do
MPPR; e
h) empregar vocabulário adequado à situação atendida, de forma a permitir a
compreensão da mensagem pelo interlocutor. Ao mesmo tempo, deve
demonstrar profissionalismo e respeito, ocasião em que deverá evitar o uso de
gírias e não empregar palavras de baixo calão.
4-1.1.1 – Atendimento pessoal pelo membro do Ministério Público
Os cidadãos em geral (as autoridades, as partes e os advogados em particular)
possuem o direito de serem atendidos pessoalmente pelo membro do Ministério
Público. Logo, sempre que houver solicitação pelos interessados, o atendimento
deve ser realizado pessoalmente pelo Agente Ministerial, independente de horário
previamente marcado ou outra condição. Se, justificadamente, não for possível
atender os interessados no momento da solicitação, o Agente Ministerial deverá
agendar dia e horário para o atendimento, com a necessária brevidade.
4-1.1.2 – Atendimento preferencial
O atendimento ao público prestado pelo Agente Ministerial e respectiva equipe de
apoio deverá observar a ordem de chegada, respeitando-se, no entanto, as
prioridades de atendimento previstas na Lei n. 10.048/2000 (pessoas com
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deficiência, idosos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos).
4-1.1.3 – Atendimento a questões urgentes
Relativamente a questões urgentes, com evidente risco de perecimento do
direito, o membro do Ministério Público deverá garantir o atendimento daqueles
que lhe procurem a qualquer tempo, inclusive em regime de plantão.
4-1.1.4 – Atendimento em situações de crise
De forma ordinária, o atendimento a pessoas que apresentem confusão,
debilidade ou transtornos mentais, assim como àquelas que se apresentem
extremamente nervosas e/ou impacientes deve observar as diretrizes pertinentes
previstas no “Manual de Atendimento ao Público” do MPPR.
Para situações extraordinárias, em que essas diretrizes não permitam contornar a
situação vivenciada, deve-se salientar que a Coordenadoria de Segurança
Institucional do MPPR divulgou orientações para a segurança dos Agentes
Ministeriais, a partir da publicação “A segurança do Ministério Público”. Tal
publicação está disponível na página da referida Coordenação, no site do MPPR.18
O membro do Ministério Público deve conhecer essas orientações e, na medida do
que se revele necessário, dar conhecimento aos integrantes da equipe de apoio
acerca do respectivo teor. Assim, em situações extraordinárias de crise
vivenciadas no momento do atendimento ao público, as orientações em questão
devem ser observadas.
4-1.1.5 – Atendimento a réus em processos penais e pessoas investigadas
criminalmente
No atendimento a réus em processos penais e pessoas investigadas
criminalmente, o membro do Ministério Público poderá adotar cautelas adicionais
que se fizerem necessárias à preservação da livre atuação do Ministério Público,
da integridade do próprio Agente Ministerial e dos integrantes da equipe de apoio.
Dentre elas, poderá solicitar a presença do defensor público ou do advogado da

18 Disponível no seguinte endereço eletrônico: http://www.mppr.mp.br/arquivos/File/seguranca/A_Seg_MP_Def.pdf
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parte, assim como adotar as providências recomendadas pela Coordenadoria de
Segurança Institucional do MPPR.

4-1.2 – Atendimento telefônico
Ao efetuar atendimento telefônico, o membro do Ministério Público deve adotar (e
zelar para que os integrantes da equipe de apoio adotem) postura respeitosa,
educada e profissional, observando as diretrizes do “Manual de Atendimento ao
Público” do MPPR. Em especial, deve:
a) atender às ligações identificando o local para onde a pessoa ligou;
b) empregar vocabulário adequado à situação atendida, de forma a permitir a
compreensão da mensagem pelo interlocutor. Ao mesmo tempo, deve
demonstrar profissionalismo e respeito, ocasião em que deverá evitar o uso de
gírias e não empregar palavras de baixo calão;
c) evitar o uso de expressões informais, que possam revelar um inexistente
vínculo de intimidade ou, a depender do modo como empregadas, possam ser
tomadas como irônicas;
d) evitar ruídos externos à ligação (música, gargalhadas, conversas paralelas);
e) quando a pessoa se mostrar alterada, manter postura calma e profissional,
valendo-se das diretrizes indicadas no “Manual de Atendimento ao Público” do
MPPR; e
f) capturar as ligações dirigidas a outros ramais quando a pessoa procurada não
está, no momento, na respectiva estação de trabalho.

4-1.3 – Atendimento eletrônico
Ao efetuar atendimento por meio de mensagens eletrônicas, o membro do
Ministério Público deve adotar (e zelar para que os integrantes da equipe de apoio
adotem) postura respeitosa, educada e profissional, observando as diretrizes do
“Manual de Atendimento ao Público” do MPPR. Em especial, deve:
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a) responder a mensagem eletrônica com a maior brevidade possível, mesmo nos
casos que devam ser redirecionados a outras unidades ministeriais ou órgãos do
MPPR;
b) caso o pedido não seja de atribuição do MPPR, informar o local em que a pessoa
pode obter auxílio para a questão apresentada; e
c) atentar para o adequado uso do vernáculo na elaboração das respostas
escritas, evitando gírias, abreviações, linguagem coloquial, emojis ou outros
símbolos de substituição de palavras.

4-2 – Locais de atendimento ao público
No MPPR, o atendimento ao público prestado pelos órgãos de execução (1 o grau)
ocorre nos seguintes locais:
a) Promotorias de Justiça;
b) Secretarias Unificadas;
c) Centrais de Atendimento; e
d) lugares destinados a atendimentos descentralizados e/ou itinerantes.
Ainda, há a possibilidade de que o público busque atendimento por intermédio da
Ouvidoria do MPPR, que poderá encaminhar a situação ao órgão de execução com
atribuição para apreciar a temática.

4-2.1 – Atendimento nas Promotorias de Justiça
De modo preferencial, o atendimento ao público nas Promotorias de Justiça deve
ser realizado diariamente. Para fins organizacionais, e com o objetivo de viabilizar
a participação direta do membro do Ministério Público na atividade voltada ao
atendimento ao público, é possível concentrar essa atividade em horários e dias
da semana específicos.
Na hipótese de se fixar horários e dias da semana específicos para a realização do
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atendimento, o membro do Ministério Público deve zelar pelo acolhimento e
fornecimento de informações preliminares para as pessoas que compareçam em
dia e hora diverso daquele previsto para o atendimento. O membro do Ministério
Público também deve observar as recomendações gerais previstas nos itens 41.1.1 e 4-1.1.3, retro, especialmente no que concerne ao atendimento pessoal pelo
Agente Ministerial e para o atendimento de questões urgentes.

4-2.2 – Atendimento ao público nas Secretarias Unificadas e Centrais de
Atendimento
O primeiro atendimento ao cidadão pode ser realizado por Secretarias Unificadas
ou, quando existentes, por Centrais de Atendimento. A interação entre a
Secretaria Unificada (ou Central de Atendimento) com as unidades ministeriais
com atribuição para atuar na área do atendimento prestado será organizada
localmente, ocasião em que se deverá prever:
a) quem será o Agente Ministerial responsável pela orientação da Secretaria
Unificada ou Central de Atendimento em caso de dúvidas;
b) o fluxo de registro e encaminhamento dos atendimentos registrados no
“Módulo de Atendimento” do ePROMP a ser observado pela Secretaria Unificada ou
Central de Atendimento;
c) quem será o Agente Ministerial responsável pela validação dos atendimentos
realizados pelas Secretarias Unificadas ou Centrais de Atendimento.

4-2.3 – Atendimentos Descentralizados
Além do atendimento ao público na sede do Ministério Público, podem ser
organizadas iniciativas de atendimento descentralizado ou itinerante em locais
diversos da sede da unidade ministerial e/ou em horários que facilitem o acesso
da população. Essas iniciativas podem ser organizadas pela própria Promotoria de
Justiça, pelas Centrais de Atendimento ou derivar dos contatos recebidos a partir
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de formulário eletrônico (“Fale conosco”), disponível no site do MPPR.
4-2.3.1 – Atendimentos Descentralizados organizados pela Promotoria de Justiça
Nos atendimentos descentralizados ou itinerantes organizados pelas Promotorias
de Justiça, esses deverão ser prestados por membro do Ministério Público ou por
equipe de apoio, sob a coordenação do Agente Ministerial responsável pela
unidade ministerial.
Os atendimentos realizados de forma descentralizada ou itinerante devem ser
registrados no “Módulo de Atendimento” do ePROMP, conforme o item 4-3,
adiante.
4-2.3.2 – Atendimentos Descentralizados organizados por órgãos ministeriais
externos à Promotoria de Justiça
4-2.3.2.1 – Atendimentos Descentralizados organizados por Centrais de
Atendimento
As Centrais de Atendimento podem organizar atendimentos descentralizados ou
itinerantes, que deverão ser prestados pelo membro do Ministério Público
responsável pela coordenação da referida Central ou por equipe de apoio, sob a
coordenação do referido Agente Ministerial.
Os atendimentos realizados de forma descentralizada ou itinerante devem ser
registrados no “Módulo de Atendimento” do ePROMP, conforme o item 4-3,
adiante, seguindo os fluxos definidos nos termos do item 4-2.2, retro.
4-2.3.2.2 – Formulário Eletrônico (“Fale conosco”)
Até que sobrevenha disciplina em sentido contrário, os formulários eletrônicos
(“Fale conosco”), disponíveis no site do MPPR, serão classificados pela CPEAP e
por ela registrados no “Módulo de Atendimento” do ePROMP, efetuando-se os
encaminhamentos necessários à unidade ministerial com atribuição para analisar
a questão.
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4-2.4 – Atendimento realizado pela Ouvidoria
A Ouvidoria do MPPR foi instituída pela LC Estadual n. 117/2007 e, no desempenho
das respectivas atribuições, recebe demandas de diferentes espécies
encaminhadas por diversos meios. As demandas que se dirijam a unidades
ministeriais determinadas ou que dependam da manifestação de unidades
ministeriais determinadas são encaminhadas pela Ouvidoria, à unidade ministerial
pertinente, por intermédio do sistema eletrônico utilizado pelo referido órgão. O
membro do Ministério Público responsável pela unidade ministerial deve zelar pela
recepção e tratamento dessas demandas, informando a Ouvidoria acerca das
providências adotadas.

4-3 – Registros dos atendimentos ao público
Sempre que o contato do membro do Ministério Público (ou respectiva equipe de
apoio) com o público, por qualquer meio, redundar em orientações,
encaminhamentos ou recepção da demanda no MPPR são eles considerados
“atendimento ao público” e devem ser registrados no “Módulo de Atendimento” do
ePROMP. O Agente Ministerial deve empregar (e zelar para que a equipe de apoio
empregue) as “boas práticas” para o registro do atendimento divulgadas pela
CPEAP, no site do MPPR.19

4-3.1 – Situações que prescindem de registro
De início, o Agente Ministerial deve atentar que as seguintes situações
prescindem de registro no “Módulo de Atendimento” do ePROMP:
a) os contatos iniciados pelo Ministério Público nos moldes do item 4-6;
b) o recebimento de correspondências, contatos ou ligações que não ensejem
19 Página eletrônica da CPEAP, no site do MPPR, ícone “Módulo de atendimento (ePROMP)” » “Boas Práticas”.
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orientações, encaminhamentos ou recepção de demanda no MPPR;
c) a remessa interna do MPPR referente a protocolos;
d) o agendamento de reuniões ou audiências, assim como o comparecimento dos
interessados às reuniões ou audiências previamente agendadas;
e) a prestação de simples informação a público externo, tal como a indicação de
número de telefone ou endereço de dado setor ou unidade ministerial; e
f) a recepção de representações e/ou documentos que ensejarem a imediata
instauração de Notícia de Fato ou de outro procedimento extrajudicial.

4-3.2 – Conteúdo dos registros no “Módulo de Atendimento”
Ao promover o registro do atendimento ao público no “Módulo de Atendimento” do
ePROMP, o Agente Ministerial deve adotar (e zelar para que a equipe de apoio
adote) as “boas práticas” de registro do atendimento divulgadas pela CPEAP. 20 Em
especial, é necessário:
a) obter as informações mais completas possíveis acerca da pessoa atendida,
consultando os documentos pessoais por ela portados no momento do
atendimento;
b) registrar, de modo resumido, a questão apresentada pela pessoa atendida,
buscando padronizar a redação dos casos mais recorrentes na unidade
ministerial;
c) quando necessário obter informações pormenorizadas, colher as declarações
da pessoa atendida, bem como obter cópia dos documentos pessoais e de outros
eventualmente apresentados no momento do atendimento;
d) indicar, se necessário e de forma preliminar, o sigilo do atendimento e/ou da
documentação apresentada, dedicando especial atenção aos casos em que o
sigilo é requerido pela pessoa atendida e nas situações em que há necessidade de
preservação da intimidade dos envolvidos;

20 Página eletrônica da CPEAP, no site do MPPR, ícone “Módulo de atendimento (ePROMP)” » “Boas Práticas”.
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e) anotar, nos casos cabíveis, a urgência e/ou a prioridade do caso;
f) indicar o tipo de providência adotada em face do atendimento (formulação de
“orientação” ou incorporação como “demanda interna” do MPPR).

4-3.3 – Validação de registros no “Módulo de Atendimento”
O atendimento realizado diretamente pelo membro do Ministério Público deve ser
por ele registrado no “Módulo de Atendimento” do ePROMP, o que inexige
providências posteriores. Caso o atendimento seja realizado e/ou registrado pela
equipe de apoio, o membro do Ministério Público deverá validar o registro
efetuado pela equipe de apoio no “Módulo de Atendimento” do ePROMP. Até que
sobrevenha disciplina em sentido diverso, a validação do atendimento pelo
membro do Ministério Público deve ser efetuada no prazo de até 48 (quarenta e
oito horas), sem prejuízo da imediata atuação em casos urgentes e/ou de evidente
risco do perecimento do direito.
4-3.3.1– Validação das “orientações”
No ato de validação dos atendimentos concluídos em razão da formulação de
“orientação”, o Agente Ministerial deve avaliar a correção dos registros efetuados,
dispensando

especial

atenção

aos

seguintes

campos:

“Descrição

do

Atendimento”, “Tipo de Providência”, “Descrição das Providências”, “Área
Selecionada”, “Assunto”, “Nível de Sigilo” e “Urgente”.
Nessa ocasião, se necessário, poderá editar os campos “Descrição das
Providências”, “Assunto”, “Nível de Sigilo” e “Urgente”. Ao final, deverá concluir o ato
de validação, de forma a:
a) encerrar o atendimento sem apontamentos: nos casos em que compreende
que o registro e as providências estão corretos e adequados e não há necessidade
de formular orientações à equipe de apoio;
b) encerrar o atendimento com apontamentos: nos casos em que compreende
que o registro e as providências estão corretos, mas pretende formular
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orientação para a equipe de apoio e/ou para o responsável pelo atendimento;
c) retificar o atendimento: nos casos em que compreende que as providências
preliminares adotadas em face do atendimento (registradas no campo “Tipo de
Providência”) estão equivocadas ou o atendimento demanda complementação.
4-3.3.2 – Validação das “demandas internas”
No ato de validação dos atendimentos concluídos em razão de incorporação de
“demanda interna”, o Agente Ministerial deve avaliar a correção dos registros
efetuados, dispensando especial atenção aos seguintes campos: “Descrição do
Atendimento”, “Tipo de Providência”, “Descrição das Providências”, “Área
Selecionada”, “Assunto”, “Nível de Sigilo” e “Urgente”.
Nessa ocasião, se necessário, poderá editar os campos “Descrição das
Providências”, “Assunto”, “Nível de Sigilo” e “Urgente”. Ao final, deverá concluir o ato
de validação, de forma a:
a) “converter” o atendimento em procedimento adequado: ratificar a
incorporação da demanda na unidade ministerial, adotando as providências
necessárias à apreciação da Notícia de Fato ou à edição de portaria para a
instauração dos demais procedimentos extrajudiciais;
b) retificar o atendimento: nos casos em que compreende que as providências
preliminares adotadas em face do atendimento (registradas no campo “Tipo de
Providência”) estão equivocadas ou o atendimento demanda complementação; e
c) redistribuir o atendimento para a validação por outra unidade ministerial: nos
casos em que a validação do atendimento deve ocorrer em unidade ministerial
diversa daquela que realizou o atendimento. Tal redistribuição deve ser
acompanhada de justificativa e observar as especificidades e fluxos localmente
estabelecidos para a realização do atendimento ao público.
Nos casos de “conversão” do atendimento em Notícia de Fato ou

outro

procedimento extrajudicial, deve-se salientar que os dados cadastrais e
documentos contidos no registro realizado no “Módulo de Atendimento” do
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ePROMP são automaticamente copiados para o PRO-MP. Logo, é desnecessário o
recadastro do procedimento no PRO-MP, sob pena de haver duplicidade de
registros.21

4-4 – Contatos com outras instituições na realização do atendimento ao público
4-4.1 – Contato com órgãos do Poder Executivo
Com o objetivo de conceder encaminhamento e solução mais célere às questões
trazidas durante o atendimento ao público, o membro do Ministério Público
poderá buscar contato com órgãos do Poder Executivo (Secretarias Municipais e
escritórios regionais dos órgãos estaduais), a fim de estabelecer, conjuntamente,
fluxos de trabalho e de atendimento às demandas.

4-4.2 – Contato com órgãos responsáveis por funções essenciais à Justiça
(Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União e do Estado e Subseção
Regional da OAB/PR)
Relativamente a questões para as quais o MPPR não possua atribuições para atuar
como substituto processual ou para efetuar a representação processual, o Agente
Ministerial poderá encaminhar a questão a outros órgãos que exerçam funções
essenciais à Justiça, tais como o Ministério Público Federal, os Ministérios
Públicos de outros Estados, a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública
dos Estados e os serviços de assistência judiciária sem fins lucrativos ou
organizados por instituições de ensino. Nos locais não atendidos pela Defensoria
Pública e que não possuam serviços de assistência judiciária sem fins lucrativos
ou organizados por instituições de ensino, o membro do Ministério Público deverá
estabelecer, em conjunto com o Poder Judiciário local e a Subseção da OAB/PR, o

21 A informação é disponibilizada na tela inicial do PRO-MP, com o seguinte aviso: “Existem atendimentos
ePROMP convertidos em Procedimentos Extrajudiciais! Para visualizá-los, clique aqui”. Deve-se anotar,
também, que há a perspectiva de que o ePROMP passe a ser utilizado na tramitação das Notícias de Fato
e dos procedimentos extrajudiciais, ocasião em que a “conversão” ocorrerá internamente ao “ePROMP”,
sem necessidade de novo registro.
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modo como ocorrerá a nomeação de advogados dativos na localidade, abstendose de recomendar profissional ou escritório específicos.

4-5 – Certidões
Os requerimentos e a expedição de certidões que visem à informação sobre
procedimentos em trâmite no âmbito do MPPR devem observar a regulamentação
da Procuradoria-Geral de Justiça (Resolução PGJ n. 3.551/2018 e Resolução PGJ
n. 5.457/2018).

4-6 – Contatos com o público iniciados pelo Ministério Público
Para o exercício das funções ministeriais, é possível que o membro do Ministério
Público (e a respectiva equipe de apoio) necessitem estabelecer contato com o
público em geral ou com cidadãos e autoridades determinadas. Nessa atividade,
devem ser observadas as orientações descritas no item 4.1 (e respectivos
subitens), bem como as seguintes:
a) ressalvados os casos urgentes, os contatos devem ser estabelecidos a partir de
meios

institucionais

(contato

pessoal

na

unidade

ministerial

ou

em

estabelecimento oficial, telefone da unidade ministerial ou funcional e e-mail
institucional);
b) ressalvados os casos urgentes, os contatos devem ser estabelecidos durante o
expediente do Ministério Público;
c) relativamente a casos urgentes, o membro do Ministério Público e a respectiva
equipe de apoio devem organizar, previamente, agenda com os contatos
telefônicos de plantão dos principais órgãos públicos locais (Conselho Tutelar,
Delegacia de Polícia, Secretaria Municipal de Saúde, Central de Regulação de
Leitos, Secretaria Municipal de Assistência Social etc.) e a respectiva forma de
contato.
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TÍTULO 5: MANIFESTAÇÕES EXTRAPROCESSUAIS E PROCESSUAIS
5-1 – Considerações Gerais
5-1.1 – Adequado emprego do vernáculo
As

manifestações

ofertadas

pelo

membro do Ministério

Público

são

pronunciamentos oficiais da Instituição. Logo, os Agentes Ministeriais devem
empregar adequadamente o vernáculo, observando as regras gramaticais nas
comunicações orais e escritas.

5-1.2 – Objetividade e polidez
As manifestações ofertadas pelo Agente Ministerial devem observar os princípios
éticos, bem como a seriedade, a sobriedade e a harmonia que permeiam o
funcionamento da Justiça. Portanto, devem revelar a adoção de postura
respeitosa e evitar a exteriorização de juízos depreciativos acerca dos envolvidos.

5-1.3 – Impessoalidade
O membro do Ministério Público oficia, sempre, como agente da Instituição. Por
esse motivo, as manifestações devem privilegiar a utilização da terceira pessoa
do singular, evitando-se a pessoalidade das manifestações.

5-1.4 – Rigor Terminológico
O Agente Ministerial deve utilizar adequada e corretamente a terminologia das
áreas de atuação em que vier a oferecer manifestações, prezando pela utilização
da linguagem técnica e precisa.

134 de 564

MANUAL DE ORIENTAÇÃO FUNCIONAL
5-2 – Manifestações escritas
5-2.1 – Aspectos estéticos
5-2.1.1 – Identificação visual do Ministério Público do Estado do Paraná
As manifestações ministeriais devem ser lançadas e impressas em papéis
timbrados e fornecidos pela Instituição, identificando-se a unidade ministerial. Se
impressas em papel em branco ou apresentadas eletronicamente, devem ser
dotadas de cabeçalho que identifique envolver manifestação oriunda do MPPR
(preferencialmente acompanhada do brasão do Estado do Paraná ou de logotipo
institucionalmente utilizado), com alusão à unidade ministerial responsável pela
apresentação do pronunciamento.
5-2.1.2 – Manifestações manuscritas
Com o objetivo de garantir a legibilidade do conteúdo das manifestações e a
adequada apresentação dos processos e procedimentos de que participam o
Ministério Público, deve-se evitar o lançamento manuscrito de manifestações.
5-2.1.3 – Formatação das manifestações
Para a elaboração das manifestações, o membro do Ministério Público deve
adotar padrão de formatação condizente com a seriedade do trabalho exercido
pelo Ministério Público e que facilite a leitura do pronunciamento. Os destaques
do texto devem ser efetuados por meio do uso criterioso de negrito e itálico,
evitando-se o uso de fontes coloridas ou cores de realce.
5-2.1.4 – Utilização de recursos gráficos (tabelas e imagens)
Com o objetivo de contribuir para a clareza e precisão da argumentação, é
possível a utilização de tabelas, gráficos e imagens nas manifestações produzidas
pelo membro do Ministério Público. Não é recomendável a utilização de imagens
de textos que possam ser transcritos.
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5-2.2 – Aspectos formais
5-2.2.1 – Cabeçalho
Do ponto de vista formal, as manifestações escritas devem conter cabeçalho que
mencione:
a) a unidade ministerial responsável pela manifestação, com alusão à Comarca ou
à Regional em que está sediada;
b) o número do processo ou do procedimento; e
c) as partes do processo ou do procedimento (se identificadas).
5-2.2.2 – Local e data
O membro do Ministério Público deve indicar o local e a data em que a
manifestação foi lançada. Quando apresentada em processo ou procedimento
eletrônico, é admissível remissão à data e à hora apontadas automaticamente
pelo sistema. Se necessário, é possível indicar a data em que recebeu o processo
ou procedimento para apreciação.
5-2.2.3 – Assinatura
As manifestações escritas devem ser firmadas pelo membro do Ministério
Público, admitida a utilização de meios eletrônicos para aposição da assinatura. É
vedada a assinatura de peças processuais e procedimentais por estagiários ou
servidores, ainda que em conjunto com o membro do Ministério Público.

5-2.3 – Aspectos materiais
5-2.3.1 – Relatório
As manifestações finais (extraprocessuais ou processuais), bem como os
pronunciamentos recursais devem ser dotados de relatório, que descreverá os
principais desdobramentos do feito. 22 O relatório não é local adequado para a
emissão de juízos de valor ou debate dos pontos controvertidos, o que deve ser
22 Petições iniciais não se confundem com a elaboração de manifestações finais. Por conseguinte, a
apresentação dos fatos na exordial não se confunde com a elaboração de um relatório.
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reservado à apresentação da fundamentação.
5-2.3.2 – Fundamentação concreta
O membro do Ministério Público deve declinar – de forma clara, precisa e objetiva
– os fundamentos fáticos e jurídicos que embasam a conclusão que pretende
sustentar. Nessa tarefa, deve identificar e enfrentar os pontos – fáticos e/ou
jurídicos – controvertidos, bem como atentar para as peculiaridades do caso
concreto sob apreciação. Ao aludir a elementos de informação ou de prova, deve
mencionar a respectiva localização nos autos, indicando as folhas ou o
movimento eletrônico em que consta o dado mencionado.
5-2.3.3 – Conclusão
A conclusão deve decorrer logicamente da fundamentação externalizada,
devendo-se zelar para que os requerimentos ou pedidos formulados abarquem
todos os pontos tratados na fundamentação.
5-2.3.4 – Citações doutrinárias e jurisprudenciais
O Agente Ministerial deve selecionar, de forma criteriosa, as citações doutrinárias
e jurisprudenciais que ilustram as manifestações, reservando-as para os pontos
mais relevantes e controvertidos.
5-2.3.4.1 – Citações doutrinárias
Nas citações doutrinárias, sem prejuízo de que haja menção a eventuais lições
clássicas, deve-se privilegiar textos técnicos e atuais sobre o tema, bem como
autores reconhecidos como especialistas na temática enfrentada.
As citações literais – isto é, a transcrição literal de parte do texto consultado –
devem estar contidas entre aspas duplas, com a identificação do autor e da obra
citada, indicando-se o título, a edição e a página da publicação. Se extraídos da
Internet, deve-se declinar o endereço eletrônico em que se efetivou a consulta. As
citações indiretas – isto é, a transcrição da ideia de outrem com as próprias
palavras, de forma não literal – devem conceder crédito ao autor e à obra
consultada, os quais devem ser identificados. Não é dado ao Agente Ministerial
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incorporar trechos de textos de terceiros às peças processuais sem a respectiva
identificação da fonte.
5-2.3.4.2– Citações jurisprudenciais
Nas referências jurisprudenciais, devem ser priorizados os verbetes de súmula
(especialmente as súmulas vinculantes), bem como os julgados dos Tribunais
Superiores em que se reconheceu a repercussão geral da matéria ou proferidos
em sede de recursos repetitivos. Na ausência desses, deve-se buscar mencionar
julgados recentes e, excetuando a situação em que haja necessidade de se
demonstrar a configuração da hipótese do art. 105, III, c, da CF, é adequado que se
privilegiem os julgados oriundos dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná, na medida em que serão essas as instâncias que apreciarão
os casos sob responsabilidade do MPPR.
Se transcritos literalmente, o teor do acórdão ou da decisão monocrática deve
estar contido entre aspas duplas, com identificação do órgão julgador (Tribunal),
número do processo, relator e data da publicação. Se houver menção indireta ou
genérica a julgados (para aludir, por exemplo, ao entendimento de um
determinado Tribunal), a decisão que autoriza seja formulada a afirmação deve
ser identificada, mencionando-se órgão julgador (Tribunal), número do processo,
relator e data da publicação.
5-2.3.5 – Recursos repetitivos, repercussão geral, súmulas e súmulas vinculantes
Caso se pretenda sustentar argumento que colida com entendimento firmado em
sede de recursos repetitivos, em julgados do STF nos quais se reconheceu a
repercussão geral, em verbetes de súmulas (inclusive, e especialmente, as
vinculantes), o membro do Ministério Público deve robustecer o exame do caso,
de forma a demonstrar a inaplicabilidade do entendimento na situação concreta
(distinguishing) ou a superação do precedente (overrulling).
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5-3 – Manifestações orais
A oferta de manifestações orais exige prévia preparação, a fim de que se conheça
a causa e seja possível antever os principais pontos da controvérsia. O discurso
oral é dotado de maior fluidez e espontaneidade que o discurso escrito. Assim, os
aspectos materiais descritos no item 5-2.3, retro, devem ser observados com as
devidas adaptações, de forma que:
a) o relatório produzido seja sucinto, descrevendo objetivamente os
desdobramentos do feito;
b) as referências a elementos de informação ou de prova sejam mencionados e
identificados de forma clara e direta, com as devidas adaptações ao momento da
oferta da manifestação (eventualmente, com menção mais fluída ao conteúdo do
elemento de prova – sem a necessidade de leitura literal de eventual depoimento –
ou com a identificação do teor da prova colhida no mesmo ato em que a
manifestação está sendo ofertada);
c) as referências doutrinárias e jurisprudenciais sejam efetuadas de modo
comedido, com a identificação das obras e julgados mencionados;
d) eventual discordância acerca de entendimento assentado em súmula, súmula
vinculante, recurso em que se reconheceu a repercussão geral sobre a matéria ou
em sede de recursos repetitivos seja acompanhada de argumentos objetivos, mas
robustos, acerca da inaplicabilidade do precedente ou respectiva superação.
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TÍTULO 6: ATUAÇÃO CRIMINAL
6-1 – Considerações gerais
6-1.1 – Requerimentos e manifestações relativos a crimes sujeitos à ação penal
pública
O Ministério Público possui atribuição privativa para atuar em face de crimes
submetidos à ação penal pública (art. 129, I, da CF). Nessa condição, os pedidos e
requerimentos dirigidos ao Poder Judiciário, ainda que na fase investigatória,
devem ser diretamente formulados, devendo-se evitar fórmula redacional que
envolva simples aquiescência a requerimento formulado pela Autoridade Policial.

6-1.2 – Oposição de embargos de declaração
Ao tempo em que o membro do Ministério Público deve apresentar manifestações
concretamente fundamentadas (item 5-2.3.2), deve zelar para que as decisões
judiciais sejam igualmente motivadas, opondo, quando necessário, embargos de
declaração.
O dado é especialmente relevante, considerando o contido no art. 315, §2 o, do CPP
(com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019), que estabeleceu diretrizes para a
aferição da suficiência da motivação das decisões judiciais na seara criminal.

6-1.3 – Antecedentes criminais
A pesquisa de antecedentes criminais (“Oráculo”) é diretamente disponibilizada ao
Ministério Público pelo Projudi, na aba “Processos” » “Antecedentes Criminais
(Oráculo)”. Assim, as manifestações de mérito que dependam dessa informação
devem ser diretamente apresentadas, fazendo-se acompanhar do relatório
extraído do Sistema Projudi/Oráculo.
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6-1.4 – Busca de endereços
O Ministério Público possui acesso a diversas bases de dados que permitem a
pesquisa de endereços. O membro do Ministério Público deve consultar as bases
de dados a que possui acesso direto e, caso a consulta reste infrutífera, solicitar
ao Núcleo de Inteligência – NI (integrante do Centro de Apoio Técnico à Execução
– CAEX) as informações disponibilizadas a partir do Sistema de Consulta – SisCon
centralizado no referido Núcleo. As providências necessárias para viabilizar o
acesso direto aos referidos sistemas, bem como para acessar o SisCon estão
descritas na página eletrônica do NI/CAEX, no site do MPPR.
Os eventuais pedidos judiciais para a realização de pesquisa de endereços devem
ser residuais e destinados a abranger as bases de dados não acessíveis pelo
MPPR.

6-1.5 – Pedidos de vista e de extração de cópias
Os pedidos de extração de cópias de procedimentos extrajudiciais instaurados ou
em trâmite no Ministério Público devem observar as regras previstas na
Resolução PGJ n. 5.457/2018 e na Resolução PGJ n. 441/2015.

6-2 – Prisão, medidas cautelares pessoais e liberdade provisória
6-2.1 – Uso de algemas
O uso de algemas é excepcional, devendo amparar-se nas hipóteses previstas no
art. 474, §3o, do CPP ou naquelas descritas na Súmula Vinculante n. 11/STF. O
membro do Ministério Público deve fundamentar os pedidos relativos ao referido
uso e zelar para que as decisões judiciais apresentem motivação expressa acerca
da questão.
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6-2.2 – Prazos em feitos envolvendo pessoas presas
Na medida em que os prazos prisionais são de direito material, é necessário
observar que:
a) a contagem dos prazos inclui o dia de início da segregação; e
b) as eventuais suspensões de prazos processuais não geram efeito sobre o
tempo de segregação. Portanto, e para evitar a ocorrência ou alegação de
excesso de prazo, as manifestações em procedimentos e processos de
investigados ou réus presos devem ser oferecidas com observância do prazo
estabelecido para a apresentação do pronunciamento, desconsiderando-se
eventuais suspensões ou prazos adicionais indicados por sistemas eletrônicos
(ver, a respeito, item 3-5.3.2.3, retro).

6-2.3 – Prisão em flagrante
Ao ser cientificado acerca da prisão em flagrante, o membro do Ministério Público
deve certificar-se se o flagranteado foi liberado pela Autoridade Policial (com ou
sem arbitramento de fiança) ou se segue preso (ainda que em razão do nãorecolhimento da fiança arbitrada pela Autoridade Policial).
6-2.3.1 – Liberação do agente pela Autoridade Policial
Caso o agente haja sido liberado pela Autoridade Policial, o membro do Ministério
Público deve avaliar a regularidade da prisão, da decisão que liberou o
flagranteado, bem como a necessidade de reforço da fiança eventualmente
arbitrada.
6-2.3.2 – Audiência de custódia
Ao ser comunicado acerca da prisão em flagrante de agente que segue detido, o
membro do Ministério Público deve diligenciar, perante o Projudi e/ou a
Escrivania, acerca da designação de audiência de custódia, que deve ser
agendada em até 24 (vinte e quatro) horas contadas da data da prisão ( art. 310 do
CPP).
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Agendado o ato no prazo em comento, o membro do Ministério Público deve
comparecer à audiência e oferecer a respectiva manifestação no ato, ocasião em
que deverá se posicionar, de modo fundamentado, sobre os seguintes pontos:
a) legalidade do auto de prisão em flagrante, verificando e identificando a qual das
hipóteses de flagrante se subsume o caso concreto (art. 302 do CPP), bem como
se houve observância às formalidades constitucionais (art. 5 º, LXI, LXII, LXIII e
LXIV, da CF) e legais (arts. 304 a 306 do CPP e art. 50, §1 o, da Lei n. 11.343/2006)
para a lavratura do auto, nos termos do art. 310, I, do CPP;
b) possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III e §1 o, do CPP) ou
necessidade de decretação de prisão preventiva (art. 310, II, do CPP) – itens 6-2.4,
6-2.5 e 6-2.6, adiante; e
c) providências adotadas ou a adotar em face de eventual notícia de crime (abuso
de autoridade, lesões corporais, tortura etc.) que sobrevenha no auto de prisão
em flagrante ou no momento de realização da audiência.
Na hipótese de a referida audiência ser designada em lapso temporal superior ao
transcurso de 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo do art. 310, caput,
do CPP (art. 310, §4o, do CPP), o Agente Ministerial deve:
d) verificar se há circunstância excepcional que justifique a extrapolação desse
prazo (art. 310, §4o, do CPP23) e, em caso negativo, pugnar pela antecipação do
ato; e
e) apresentar, desde logo, manifestação que aborde os dados de que tratam as
alíneas “a”, “b” e “c”, retro descritas, com especial atenção à formulação expressa
de pedido de prisão preventiva nos casos que reputa ser essa a medida cabível
(art. 310, §4o, do CPP c.c. art. 311 do CPP).
A eventual manifestação escrita não supre a necessidade de realização da
audiência de custódia e de participação do membro do Ministério Público no ato.
Caberá ao Agente Ministerial considerar os dados colhidos em audiência para
23 Por ora, o efeito previsto no dispositivo – ilegalidade da prisão em decorrência da não realização da
audiência de custódia no prazo de 24 (vinte e quatro) horas – está suspenso, conforme decisão do STF
(ADI 6.305, Min. Luiz Fux, j. 22.01.2020, decisão monocrática).
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promover as adequações ou as alterações necessárias ao pronunciamento
inicialmente ofertado. Considerando a finalidade da audiência de custódia
(avaliação da legalidade da prisão, possibilidade de concessão de liberdade
provisória, necessidade de decretação de prisão preventiva e preservação da
integridade física e psíquica do agente), o membro do Ministério Público deve se
abster de promover o arquivamento, propor ANPP ou oferecer denúncia nessa
sede.

6-2.4 – Liberdade provisória
6-2.4.1 – Momento
A avaliação do cabimento da liberdade provisória ocorre no momento da
apreciação da prisão em flagrante (art. 310, III, do CPP). Após, considerando a
necessidade de “conversão” da prisão em flagrante em prisão preventiva (art. 310,
II, do CPP), a questão é apreciada sob a ótica da revogação da prisão preventiva
(art. 316 do CPP).
6-2.4.2 – Modalidades
A liberdade provisória pode ser pura e simples ou cumulada com medidas
cautelares pessoais diversas da prisão.
O requerimento de concessão de liberdade provisória (ou a manifestação de
concordância com o pedido formulado pelo agente) deve ser motivado e, na
hipótese de se sustentar a cumulação de medidas cautelares diversas da prisão, o
requerimento de aplicação das medidas deve ser concretamente fundamentado
(item 6-2.5, retro).
6-2.4.3 – Cautelas
Ao requerer a concessão de liberdade provisória (ou na manifestação em que
concordar com o pedido formulado pelo detido), o membro do Ministério Público
deve verificar:
a) se o flagranteado está civil ou criminalmente identificado, nos termos da Lei n.
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12.037/2012;
b) o endereço informado pelo flagranteado, confirmando, sempre que possível, o
dado e requerendo seja ele advertido de que não deve alterar o endereço
residencial sem comunicar o Juízo (art. 367 do CPP).

6-2.5 – Medidas cautelares pessoais diversas da prisão
Os requerimentos de aplicação de medida(s) cautelar(es) diversa(s) da prisão –
sejam inéditos, sejam em caráter substitutivo – devem ser concretamente
fundamentados, demonstrando:
a) a materialidade do crime e os indícios de autoria, indicando os elementos de
informação em que se amparam as afirmações;
b) a necessidade da(s) medida(s) pleiteada(s) para a aplicação da lei penal, a
investigação, a instrução criminal ou para evitar a prática de infrações penais (art.
282, I, do CPP);
c) a adequação da(s) medida(s) à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e
às condições pessoais do agente (art. 282, II, do CPP);
d) nos casos em que pretenda a fixação inaudita altera parte, a urgência ou o
perigo de ineficácia da medida caso haja prévia intimação da parte contrária (art.
282, §3o, do CPP).
6-2.5.1 – Fiscalização das medidas cautelares diversas da prisão
O membro do Ministério Público deve zelar para que a Escrivania registre a
existência de medidas cautelares diversas da prisão nos respectivos autos
eletrônicos, bem como alimente as informações acerca do cumprimento (aba
“Informações

Adicionais”

»

“Benefícios/Medidas/Suspensões”

»

“Medidas

Cautelares” e aba “Mandados/Alvarás de Soltura” » “Tipo” [de mandado] »
“Eventos”).24

24 Abas específicas do processo em que houve a fixação das cautelares diversas da prisão. Clicando sobre
o “tipo” de medida cautelar ou sobre o “tipo” de mandado, há o registro das informações sobre o
respectivo cumprimento e/ou eventuais violações.
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A partir desses dados, nos momentos em que receber os autos em remessa, o
membro do Ministério Público deve verificar se as medidas estão sendo
cumpridas e se os motivos para a fixação subsistem, podendo pleitear a
revogação ou a eventual substituição (art. 282, §5o, do CPP).
Identificado o descumprimento, o membro do Ministério Público deve apreciar o
caso, requerendo a substituição da medida, a imposição de outra em cumulação
ou, em último caso, a decretação da prisão preventiva (art. 282, §4o, do CPP).

6-2.6 – Prisão preventiva
O Brasil possui, atualmente, a terceira maior população carcerária mundial –
recentemente superando a Rússia, e atrás apenas dos Estados Unidos e da China
–, e conta com uma superpopulação carcerária de 759.518 presos, sendo que
deste total, 30,15% são presos provisórios, ou seja, aproximadamente 228.976
pessoas privadas de liberdade25, em cumprimento de prisões cautelares, à espera
de uma sentença penal definitiva de mérito, que pode ser condenatória ou
absolutória. Estes dados impressionantes e alarmantes, em nível nacional,
revelam a ainda persistente utilização, em patamares excessivos, das
modalidades de prisões cautelares, o que demanda a grande responsabilidade,
prudência e cautela dos membros do Ministério Público, na reflexão quanto à
efetiva necessidade de formulação de pleitos de decretação e de manutenção de
prisões cautelares – a exemplo da prisão preventiva –, que evidentemente devem
obedecer o caráter de excepcionalidade, frente às preferentes medidas
cautelares diversas da prisão, e ao princípio constitucional da presunção de
inocência. Assim, os requerimentos de decretação de prisão preventiva sempre
devem ser concretamente fundamentados, demonstrando:
a) a verossimilhança das alegações, revelada pela prova da materialidade do
crime e pelos indícios de autoria, indicando os elementos de informação em que
25 Conforme dados oficiais disponibilizados pelo Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN no
Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen. Dados atualizados até junho de 2020.

147 de 564

MANUAL DE ORIENTAÇÃO FUNCIONAL
se amparam as afirmações (art. 312, caput, parte final, do CPP);
b) o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, caput, parte
final, do CPP), apontando a necessidade da prisão para a garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, para
assegurar a aplicação da lei penal ou em razão de descumprimento de cautelares
diversas da prisão (art. 312, caput, primeira parte; e §1o, do CPP), ocasião em que
devem ser mencionados os dados da situação concreta que evidenciam o perigo
gerado (art. 312, §2o, do CPP);
c) a hipótese de admissibilidade da prisão em que se insere o caso sob exame (art.
313 do CPP);
d) a indicação expressa (e a partir de elementos concretos) de descabimento de
outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva (art. 282, §6º, do CPP).
A decisão judicial de decretação da prisão preventiva deve ser fundamentada (art.
315 do CPP), cabendo ao membro do Ministério Público zelar para que sobrevenha
a referida motivação, inclusive, se necessário, por meio da oposição de embargos
de declaração (item 6-1.2, retro). A alusão à gravidade abstrata do delito ou a
conjecturas que não possuam respaldo no caso concreto são insuficientes para
fundamentar o pedido ou a decisão de decretação da prisão preventiva.
6-2.6.1 – Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
Se, por ocasião da apreciação da legalidade do auto de prisão em flagrante, o
membro do Ministério Público compreender ser incabível a concessão da
liberdade provisória (ainda que cumulada com medidas cautelares pessoais
diversas da prisão), deve requerer a “conversão” da prisão em flagrante em prisão
preventiva (art. 310, II, do CPP).
Esse pedido deve ser concretamente fundamentado e expor a presença de todos
os pressupostos e requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (item
6-2.6, retro). Não é recomendável formular pedido amparado exclusivamente na
vedação taxativa do art. 310, §2 o, do CPP (com a redação da Lei n. 13.964/2019),
pois o STF já declarou a inconstitucionalidade de dispositivos que contemplavam
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proibição similar (ADI 3.112, Pleno, Min. Ricardo Lewandowski, j. 02.05.2007 e RE
1.038.925, Pleno, Min. Gilmar Mendes, j. 18.08.2017).
6-2.6.2 – Ciência acerca do cumprimento da decisão de decretação da prisão
preventiva – providências
Ao tomar conhecimento acerca do cumprimento da decisão que decretou a prisão
preventiva, o membro do Ministério Público deve atentar para o momento em que
ele ocorreu (se antes ou depois do oferecimento da denúncia), em qual ato (se em
audiência de custódia ou por meio de decisão escrita) e em que sede (se nos
próprios autos de Inquérito Policial ou de Processo Criminal ou em autos
autônomos – por exemplo, Auto de Prisão em Flagrante ou Pedido de Prisão
Preventiva).
6-2.6.2.1 – Cumprimento da prisão preventiva antes do oferecimento da denúncia
Se a prisão preventiva foi decretada e cumprida antes do oferecimento da
denúncia, o membro do Ministério Público deve adotar postura proativa
destinada:
a) à formulação de pedido para realização de audiência de custódia na hipótese de
a prisão haver decorrido do cumprimento de mandado (art. 287 do CPP);
b) ao oferecimento da inicial acusatória no prazo legal.
Conforme o caso, deve requisitar a remessa dos autos físicos de Inquérito Policial,
requerer a alteração da “classe processual” do Auto de Prisão em Flagrante
eletrônico para Inquérito Policial perante o Projudi e intervir, de forma
espontânea, nos autos eletrônicos de Inquérito Policial. Se necessária a
realização de diligência complementar, deve privilegiar o imediato oferecimento
da denúncia acompanhado de cota em que se formulem os requerimentos
complementares, evitando, sempre que possível, a “devolução” dos autos à
Autoridade Policial.
6-2.6.2.2 – Cumprimento da prisão preventiva no curso do Processo Criminal
Se a prisão preventiva foi cumprida no curso do Processo Criminal, o membro do
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Ministério Público deve requerer que o dado seja anotado nos autos do processo
de conhecimento e formular os requerimentos que se afigurem necessários para
imprimir celeridade ao feito.
6-2.6.2.3 – Controle dos presos provisórios
Até que a informação esteja integralmente disponível no Projudi e que haja
integração entre o Projudi e o sistema eletrônico utilizado para a gestão dos
presos (Sigep), o membro do Ministério Público deve solicitar, quinzenalmente, à
Escrivania e ao Setor de Carceragem Temporário/Cadeia Pública local a listagem
dos presos recolhidos na Comarca, a fim de identificar eventuais excessos de
prazo e adotar as providências necessárias para colmatar a situação.
6-2.6.3 – Revogação da prisão preventiva
A prisão preventiva poderá ser revogada se e quando verificada a ausência de
motivo para que a segregação subsista. Assim, sem prejuízo da avaliação que
deve ser levada a efeito por ocasião de eventuais pedidos formulados pelo
investigado ou acusado, o membro do Ministério Público deve:
a) periodicamente, reavaliar a situação fática que ensejou a decretação da prisão,
especialmente no momento do oferecimento da denúncia, prolongamento e/ou
encerramento da instrução e apresentação de alegações finais;
b) adotar as providências necessárias para que tal reavaliação (e a decisão a ela
referente) não supere o prazo de 90 (noventa) dias de que trata o art. 316, par.
único, do CPP, formulando os requerimentos pertinentes para a referida
efetivação.
6-2.6.4 – Prisão domiciliar
A prisão domiciliar é modalidade de cumprimento de prisão preventiva 26, que
pode ser concedida por razões humanitárias, nas hipóteses previstas no art. 318
do CPP.
Ao requerer ou se manifestar sobre pedidos de cumprimento da prisão preventiva

26 Como tal, é considerada pena efetivamente cumprida para fins de detração (art. 42 do CP).
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na forma domiciliar, o membro do Ministério Público deve, preliminarmente,
avaliar o cabimento da substituição da prisão por medidas cautelares pessoais
diversas da prisão. Caso inviável a substituição, ao avaliar o cabimento da prisão
domiciliar, deve:
a) atentar para a existência de prova idônea acerca de alguma das hipóteses
previstas no art. 318 do CPP e para as peculiaridades do caso concreto que
apontem para a efetiva inconveniência da manutenção da segregação no cárcere;
e
b) avaliar a necessidade de que sejam cumuladas algumas das medidas previstas
no art. 319 do CPP (art. 318-B do CPP).
6-2.6.4.1 – Prisão domiciliar de mulheres gestantes e mães de crianças ou
deficientes (art. 318-A do CPP)
Como regra, a prisão preventiva de mulheres gestantes, mães ou responsáveis
por crianças ou por pessoas com deficiência deve ser cumprida na forma de
prisão domiciliar (art. 318-A do CPP). A regra deve ser obtemperada nos casos em
que (a) o crime foi cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa (art.
318, I, do CPP); (b) o crime foi cometido contra filho ou dependente (art. 318, II, do
CPP); e (c) em situações excepcionais em que não seja viável a referida
substituição (STF, HC 143.641, 2a T., Min. Ricardo Levandowski, j. 20.02.2018).
Ao requerer ou se manifestar sobre pedidos de substituição da prisão preventiva
por prisão domiciliar, o membro do Ministério Público deve, preliminarmente,
avaliar o cabimento da substituição da prisão por medidas cautelares pessoais
diversas da prisão. Caso inviável a substituição, deve:
d) apontar as razões pelas quais o caso se amolda à previsão do art. 318-A do CPP;
e) avaliar a necessidade de que sejam cumuladas algumas das medidas previstas
no art. 319 do CPP (art. 318-B do CPP).
Ao se posicionar contrariamente ao benefício, deve robustecer a argumentação,
apontando, concretamente e a partir de elementos de informação constantes dos
autos, a hipótese de exceção.
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6-2.7 – Prisão temporária
A prisão temporária é medida cautelar que visa a garantir a eficácia das
investigações. Ao requerer que seja decretada, o membro do Ministério Público
deve, de modo concretamente fundamentado, demonstrar:
a) a verossimilhança das alegações, indicando os elementos de informação ou de
prova que apontam para a autoria ou participação do agente em um dos crimes
arrolados no inciso III, do art. 1o da Lei n. 7.960/1989; e
b) o perigo de demora, consubstanciado no risco gerado para o bom êxito das
investigações (art. 1o, I e II, da Lei n. 7.960/1989).
6-2.7.1 – Prazo
O prazo máximo da prisão temporária é de 05 (cinco) dias para os crimes comuns
(art. 2o da Lei n. 7.960/1989) e de 30 (trinta) dias para os crimes hediondos, tortura,
tráfico de drogas e terrorismo (art. 2o, §4o, da Lei n. 8.072/1990).
Caso a prisão temporária não se mostre mais necessária no curso do respectivo
prazo, o Agente Ministerial deve formular, de imediato, o pedido de revogação.
Decorrido o prazo da prisão temporária, o preso é colocado automaticamente em
liberdade. Em caso de extrema e comprovada necessidade, esses prazos podem
ser prorrogados, mediante decisão judicial, por uma vez e por igual período.
Dessa forma, ao ser cientificado acerca do cumprimento do mandado de prisão
temporária, o membro do Ministério Público deve controlar, de forma rigorosa, os
prazos dessa modalidade de prisão, a fim de que possa formular, se necessário, o
eventual pedido de prorrogação da prisão temporária ou de decretação da prisão
preventiva em tempo hábil para que a decisão judicial seja proferida antes de
ultrapassado o prazo da prisão temporária inicial.
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6-3 – Fase investigatória: expedientes e procedimentos
6-3.1 – Notícia de Crime
6-3.1.1 – Notícia de Crime verbal
Ao receber comunicação verbal de crime de ação penal pública ou de
contravenção penal27, o membro do Ministério Público deve, preliminarmente,
certificar-se

se

há

procedimento

investigatório

(Inquérito

Policial

ou

Procedimento Investigatório Criminal) ou processo criminal sobre os mesmos
fatos.
Não havendo investigação ou processo criminal 28, o membro do Ministério Público
deve reduzir a termo as declarações prestadas pelo Noticiante, acompanhada de
cópia dos documentos pessoais do declarante. A partir do relato, o Agente
Ministerial deve analisar se possui atribuição para apuração dos fatos.
Caso não possua atribuição, deve instaurar Notícia de Fato e remeter o
expediente a quem detenha atribuição para a respectiva apuração. Caso possua
atribuições, o membro do Ministério Público poderá adotar uma das providências
enunciadas nas alíneas “a” a “e”, do item 6-3.1.2, adiante.
6-3.1.2 – Notícia de Crime escrita
Ao receber comunicação escrita de crime de ação penal pública ou de
contravenção penal29, o membro do Ministério Público deve, preliminarmente,
certificar-se

se

há

procedimento

investigatório

(Inquérito

Policial

ou

27 Tratando-se de ação penal privada, o comunicante deve ser informado de que a propositura de eventual
processo penal é de iniciativa exclusiva da vítima, cabendo a ela, por intermédio de advogado,
apresentar eventual queixa-crime. Sobre o atendimento ao público relativo a situações para as quais o
Ministério Público não possua atribuições para atuação, o atendimento deve ser registrado no “Módulo
de Atendimento” do ePROMP (ver item 4-3.3, retro).
28 Para essa verificação, é possível consultar as bases de dados e de informações mantidas ou acessadas
pelo Ministério Público, tais como o PRO-MP, Projudi, Oráculo e Infoseg.
29 Tratando-se de ação penal privada, o comunicante deve ser informado que a propositura de eventual
processo penal é de iniciativa exclusiva da vítima, cabendo a ela, por intermédio de advogado,
apresentar eventual queixa-crime.
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Procedimento Investigatório Criminal) ou processo criminal sobre os mesmos
fatos.
Não havendo investigação ou processo criminal, o membro do Ministério Público
deverá verificar se possui atribuições (ou não) para apuração dos fatos. Caso não
possua atribuições, deverá registrar a documentação como Notícia de Fato e
encaminhá-la ao Agente Ministerial com atribuição para o respectivo exame.
Caso possua atribuições, o membro do Ministério Público poderá:
a) oferecer denúncia;
b) requerer a instauração de Termo Circunstanciado perante o Juizado Especial
Criminal relativamente a infrações penais de menor potencial ofensivo;
c) instaurar Procedimento Investigatório Criminal;
d) requisitar a instauração de Inquérito Policial ou de Termo Circunstanciado pela
Autoridade Policial;
e)

promover,

fundamentadamente,

o

arquivamento

da

documentação

apresentada.
Se necessário, o membro do Ministério Público poderá colher informações
preliminares imprescindíveis para adoção de uma das providências acima
mencionadas.
6-3.1.2.1– Oferecimento imediato de denúncia
Se a notícia de crime vier acompanhada de elementos de informação suficientes
para a deflagração do processo penal, não envolver situação em que seria cabível
ANPP e não configurar infração de menor potencial ofensivo, o membro do
Ministério Público poderá oferecer imediatamente denúncia. Para tanto, deverá:
a) determinar o registro da documentação como Notícia de Fato em sistema
oficial de registro (PRO-MP ou ePROMP);
b) oferecer imediatamente a denúncia perante o Projudi, acompanhada da
documentação que comprove a materialidade e contenha os indícios suficientes
de autoria (aba “Processos” » “Cadastrar Processo”);
c) determinar o encerramento da Notícia de Fato perante o sistema oficial de
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registro (PRO-MP ou ePROMP) em razão da apresentação da denúncia.
6-3.1.2.2– Encaminhamento de peças ao Juizado Especial Criminal
Se a notícia de crime envolver infração penal de menor potencial ofensivo (art. 61
da Lei n. 9.099/1995) e estiver acompanhada de elementos de informação que
autorizam o imediato oferecimento dos benefícios previstos na Lei n. 9.099/1995,
o membro do Ministério Público deverá:
a) determinar o registro da documentação como Notícia de Fato em sistema
oficial de registro (PRO-MP ou ePROMP);
b) cadastrar, perante o Projudi, o correspondente Termo Circunstanciado (aba
“Processos” » “Cadastrar Processo”), acompanhado da documentação e de petição
requerendo o registro, a autuação e a inclusão do feito na pauta de audiências
preliminares;
c) determinar o encerramento da Notícia de Fato perante o sistema oficial de
registro

(PRO-MP

ou

ePROMP)

em

razão

da

instauração

do

Termo

Circunstanciado.
Na hipótese de o caso concreto não admitir composição de danos e de não ser
cabível a transação penal, é possível oferecer, desde logo, a denúncia,
procedendo-se na forma descrita no item 6-3.1.2.1, retro.
6-3.1.2.3 – Instauração de Procedimento Investigatório Criminal
Se a comunicação de crime vier acompanhada de elementos de informação que
viabilizam o início de investigação, o membro do Ministério Público deve avaliar se
os fatos demandam investigação direta pelo Ministério Público ou se podem ser
investigados pela Autoridade Policial.
Se o caso se revestir de singularidade a exigir o desempenho de atividade
investigatória diretamente pelo Ministério Público, deve-se avaliar se a
documentação autoriza a direta instauração do Procedimento Investigatório
Criminal ou se exige a colheita de informações preliminares. Para a instauração
direta do Procedimento Investigatório Criminal, deve-se observar o item 6-3.3,
retro. Para a colheita de informações preliminares, deve ser instaurada Notícia de
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Fato, nos termos dos itens 6-3.1.2.6 e 6-3.2, adiante.
6-3.1.2.4 – Requisição de instauração de Inquérito Policial ou de Termo
Circunstanciado à Autoridade Policial
Se a comunicação de crime vier acompanhada de elementos de informação que
viabilizam o início de investigação e o membro do Ministério Público compreender
que os fatos devem ser apurados pela Autoridade Policial, o Agente Ministerial
deverá requisitar a instauração de Inquérito Policial ou de Termo Circunstanciado,
ocasião em que o ofício requisitório deverá ser dirigido à Autoridade Policial com
atribuição para conhecer e investigar os fatos, indicando:
a) breve sumário dos fatos que reputa, em tese, criminosos e a respectiva
tipificação provisória;
b) as diligências que entende necessárias para a elucidação dos fatos (sem
prejuízo daquelas que vierem a ser realizadas por iniciativa da Autoridade Policial
competente); e
c) a necessidade de que a Autoridade Policial informe ao Ministério Público o
número do Inquérito Policial ou do Termo Circunstanciado instaurado.
A requisição de instauração de Inquérito Policial ou de Termo Circunstanciado
deve ser registrada como Notícia de Fato em sistema oficial de registro (PRO-MP
ou ePROMP). É recomendável que seja ela encerrada tão logo seja recebida ou
obtida a informação sobre o número do Inquérito Policial ou do Termo
Circunstanciado instaurado pela Autoridade Policial.
6-3.1.2.5 – Arquivamento da documentação apresentada
Se o Agente Ministerial compreender que os fatos comunicados não demandam
apuração, pode arquivar, de plano, a documentação recebida. Para tanto, deverá:
a) determinar o registro da documentação como Notícia de Fato em sistema
oficial de registro (PRO-MP ou ePROMP);
b) promover o arquivamento por meio de pronunciamento fundamentado,
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requerendo a respectiva homologação judicial 30 por intermédio do Projudi (aba
“Processos” » “Cadastrar Processo”);
c. determinar o encerramento da Notícia de Fato perante o sistema oficial de
registro (PRO-MP ou ePROMP) em razão da promoção de arquivamento.
6-3.1.2.5.1 – Comunicações incompreensíveis ou excessivamente genéricas
Se a comunicação de crime for incompreensível ou não contiver elementos
mínimos que permitam o início de uma apuração, o membro do Ministério Público
pode indeferir, de plano e de forma fundamentada, a instauração de investigação.
Para tanto, o Agente Ministerial deverá:
a) determinar que se registre a documentação como Notícia de Fato em sistema
oficial de registro (PRO-MP ou ePROMP);
b) proferir decisão fundamentada de indeferimento do prosseguimento da Notícia
de Fato; e
c) determinar que os interessados sejam cientificados acerca da decisão de
indeferimento e da possibilidade de impugnar a decisão, no prazo de 10 (dez) dias,
em pedido dirigido à Procuradoria-Geral de Justiça.
Sobrevindo recurso, deve-se encaminhar a Notícia de Fato à Procuradoria-Geral
de Justiça para apreciação (art. 2o, §3o, I, da Resolução PGJ n. 5.457/2018).
Inexistindo recurso, deve-se determinar o encerramento da Notícia de Fato
perante o sistema oficial de registro (PRO-MP ou ePROMP) em razão da referida
promoção de arquivamento.
6-3.1.2.6 – Colheita de informações preliminares
Se necessário, o membro do Ministério Público poderá colher informações
preliminares imprescindíveis para adoção de uma das providências arroladas nas
alíneas do item 6-3.1.2. Para tanto, o Agente Ministerial deverá:
a) determinar que se registre a documentação como Notícia de Fato em sistema
oficial de registro (PRO-MP ou ePROMP);
30 Por ora, segue em vigor a redação original do art. 28 do CPP, conforme decisão do STF (ADI 6.305, Min.
Luiz Fux, j. 22.01.2020, decisão monocrática).
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b) se for o caso, decretar fundamentadamente o sigilo;
c) colher as informações preliminares que repute imprescindíveis para decidir
sobre o encaminhamento a ser dado acerca da Notícia de Crime; e
d) concluída a sumária colheita de informações, adotar uma das soluções
arroladas no item 6-3.1.2, promovendo os registros necessários na forma
especificada para cada uma das soluções.
6-3.1.2.6.1 – Promoção de arquivamento após a colheita de diligências preliminares
Havendo colheita de informações preliminares, a promoção de arquivamento
deve ser submetida ao Poder Judiciário31, não sendo viável o arquivamento de que
trata o item 6-3.1.2.5.1, retro.
6-3.1.3 – Oferecimento de representação em ação penal pública condicionada
Nas ações penais públicas condicionadas à representação, o membro do
Ministério Público deve verificar se a notícia de crime fez-se acompanhar do
cumprimento dessa condição de procedibilidade. Deve-se rememorar que a
oferta da representação não exige formalismo e pode ser evidenciada por
qualquer meio que demonstre a manifestação de vontade da vítima no sentido de
que a conduta seja investigada e o autor do delito responsabilizado.
Assim, o registro, pelo ofendido, do Boletim de Ocorrência acerca dos fatos, o
respectivo comparecimento à Delegacia de Polícia ou à unidade ministerial para
solicitar providências e o termo de declarações por ele prestadas são exemplos
de documentos hábeis a demonstrar a oferta de representação.
Na hipótese de a vítima oferecer verbalmente a representação, o Agente
Ministerial deve adotar providências para documentá-la, reduzindo-a a termo ou
valendo-se de gravação audiovisual.
6-3.1.3.1 – Representação exigida por norma superveniente
Se a representação passar a ser exigida por norma superveniente (tal como

31

Por ora, segue em vigor a redação original do art. 28 do CPP, conforme decisão do STF (ADI 6.305, Min.
Luiz Fux, j. 22.01.2020, decisão monocrática).
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ocorreu com a alteração do art. 171, §5 o, do CP pela Lei n. 13.964/2019), o Agente do
Ministério Público deve zelar para que a vítima seja intimada, a fim de oferecer a
representação. A Lei n. 13.964/2019 não previu o prazo para a oferta dessa
representação, de modo que parece ser aplicável a regra geral do art. 38 do CPP.32

6-3.2 – Notícia de Fato Criminal
A Notícia de Fato Criminal é o instrumento pelo qual são registradas e apreciadas
as notícias de crime que chegam a conhecimento dos órgãos do Ministério
Público.
6-3.2.1 – Instauração
A Notícia de Fato deve ser registrada em sistema oficial de registro (PRO-MP ou
ePROMP). A apreciação inicial deve ser levada a efeito pelo membro do Ministério
Público, que decidirá acerca do encaminhamento a ser dado ao expediente.
6-3.2.2 – Decretação de sigilo
Se o Agente Ministerial entender necessário o sigilo das informações, deve
decretá-lo de modo expresso e fundamentado, registrando o dado (e o respectivo
nível de sigilo) em sistema oficial de registro (PRO-MP ou ePROMP).
6-3.2.3 – Prazo de conclusão
O prazo para conclusão da Notícia de Fato é de 30 (trinta) dias, podendo ser
prorrogado, fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias.
6-3.2.4 – Finalidade das diligências
As diligências eventualmente efetuadas em sede de Notícia de Fato devem ter o
fim de averiguar o cabimento (ou não) de se iniciar investigação criminal acerca
dos fatos noticiados. Tão logo sejam reunidas informações que autorizem o início
32 De toda a forma, deve-se destacar que o Conselho Nacional de Procuradores Gerais – CNPG
compreendeu que o prazo a ser concedido à vítima seria de 30 (trinta) dias (ao que parece, entendeu-se
que o art. 91 da Lei n. 9099/1995 se aplica analogicamente à situação). Nesse sentido, há o enunciado n.
04 do CNPG, lançado nos seguintes termos: “Nas investigações e processos em curso, o ofendido ou seu
representante legal será intimado para oferecer representação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de
decadência”.
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de uma investigação, deve ser instaurado o respectivo Procedimento
Investigatório Criminal ou requisitada a instauração de Inquérito Policial ou de
Termo Circunstanciado.
6-3.2.5 – Encerramento da Notícia de Fato
A Notícia de Fato pode ser encerrada em razão dos motivos declinados no item 63.1.2, procedendo-se da forma descrita nos respectivos subitens.

6-3.3 – Procedimento Investigatório Criminal
O Procedimento Investigatório Criminal é o instrumento, por excelência, para o
desenvolvimento de atividades investigativas pelo Ministério Público voltadas à
apuração de infrações penais de natureza pública, nos termos da definição e da
disciplina previstas na Resolução CNMP n. 181/2017 e Resolução PGJ n.
5.457/2018.
6-3.3.1 – Instauração
A instauração do Procedimento Investigatório Criminal ocorrerá por meio de
portaria fundamentada, expedida pelo membro do Ministério Público e anotada
em sistema oficial de registro (PRO-MP ou ePROMP), que deverá conter:
a) a indicação dos fatos que se pretende investigar;
b) a tipificação penal provisória da conduta que se pretende investigar;
c) o nome e a qualificação do autor da representação, sempre que possível;
d) a decretação fundamentada de sigilo, quando for o caso, nos termos do art. 16
da Resolução CNMP n. 181/2017 e do art. 23 da Resolução PGJ n. 5.457/2018; e
e) as diligências iniciais.
6-3.3.1.1 – Decretação de sigilo
A decretação de sigilo depende de decisão expressa e fundamentada, de modo
que devem ser evitadas determinações genéricas para aposição de sigilo na capa
dos autos ou em sistema eletrônico de registro (PRO-MP ou ePROMP) sem declinar
os motivos que embasam tal deliberação.
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6-3.3.1.2 – Investigações conjuntas
Nos termos do art. 6o da Resolução CNMP n. 181/2017 e do art. 6 o da Resolução PGJ
n. 5.457/2018, é possível a instauração conjunta de Procedimento Investigatório
Criminal. Em tal hipótese, a portaria de instauração deverá indicar a qual membro
do Ministério Público caberá a presidência do procedimento.
6-3.3.2 – Prazo de conclusão
O Procedimento Investigatório Criminal deve ser concluído no prazo de 90
(noventa) dias, admitindo-se prorrogações sucessivas desse prazo, por igual
período. Caso haja necessidade de prorrogação do prazo para conclusão do
procedimento, o membro do Ministério Público deve proferir decisão
fundamentada que contemple a referida prorrogação e a especificação das
diligências necessárias a justificá-la.
6-3.3.3 – Novos fatos
Se, no curso do Procedimento Investigatório Criminal, sobrevier notícia de novos
fatos que demandem investigação sob a ótica criminal, o membro do Ministério
Público deverá aditar a portaria inicial, a fim de que a investigação passe a
abrangê-los ou, então, determinar a extração de peças destinadas à instauração
de outro Procedimento Investigatório Criminal.
Se os fatos demandarem investigação sob a ótica cível, o membro do Ministério
Público deverá extrair as peças necessárias e encaminhá-las ao Agente
Ministerial com atribuição para instauração do respectivo Inquérito Civil.
6-3.3.4 – Possível envolvimento de detentor de foro por prerrogativa de função
Se, no curso das investigações, sobrevierem informações sobre o envolvimento
de agente detentor de foro por prerrogativa de função, o Procedimento
Investigatório Criminal deve ser remetido à apreciação da Procuradoria-Geral de
Justiça e/ou da Procuradoria-Geral da República, conforme o caso.
6-3.3.5 – Concomitância com Inquérito Policial
O membro do Ministério Público deve evitar a instauração de Procedimento
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Investigatório Criminal concomitantemente a Inquérito Policial dedicado à
apuração dos mesmos fatos. Na excepcional hipótese de se haver compreendido
pela necessidade de coexistência do Procedimento Investigatório Criminal e do
Inquérito Policial, o membro do Ministério Público deve promover o controle
estrito da tramitação dos procedimentos, a fim de conceder o mesmo desfecho,
no mesmo momento, a ambos os expedientes.

6-3.4 – Inquérito Policial
O Inquérito Policial, iniciado a partir de portaria ou de auto de prisão em flagrante,
é o meio pelo qual a Polícia Judiciária documenta as atividades investigativas
destinadas à apuração das infrações penais e respectiva autoria (art. 4 o do CPP).
6-3.4.1 – Prazos de conclusão
A conclusão dos Inquéritos Policiais deve observar os seguintes prazos:
Investigado preso

Investigado solto

CPP (art. 10, caput)

10 (dez) dias33

30 (trinta) dias

Inquéritos atribuídos à Polícia

15 (quinze) dias + 15 (quinze)

30 (trinta) dias

Federal

dias

Inquéritos Militares

20 (vinte) dias

40 (quarenta) dias + 20 (vinte)
dias

Lei de Drogas

30 (trinta) dias + 30 (trinta) dias 90 (noventa) dias + 90 (noventa)
dias

Crimes contra economia

10 (dez) dias

10 (dez) dias

30 (trinta) dias + 30 (trinta) dias

Não se aplica

popular
Prisão temporária decretada
em inquérito policial referente

33 O art. 3º-B, §2o, do CPP (introduzido pela Lei n. 13.964/2019) previu a possibilidade de prorrogação desse
prazo, por até quinze dias, uma única vez. Ultrapassado tal lapso temporal sem o encerramento das
investigações, a prisão deveria ser imediatamente relaxada. A disposição em comento está suspensa
pelo STF (ADI 6.299, Min. Luiz Fux, j. 22.01.2020, decisão monocrática).
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a crimes hediondos e
equiparados
Fonte: Renato Brasileiro de Lima. Manual de Processo Penal. 6a ed., Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 158.

6-3.4.2 – Primeira remessa ao Ministério Público
Ao receber o Inquérito Policial pela primeira vez, o Agente Ministerial deve
verificar os seguintes aspectos:
a) a anotação de numeração única34 pelo Cartório Distribuidor. Caso não haja esse
dado, o Agente Ministerial deve providenciá-lo a partir de contato com a referida
Escrivania;
b) o registro do Inquérito Policial perante sistema oficial de registro (PRO-MP).
Caso não haja tal registro, o Agente deve providenciá-lo ou determinar que a
Secretaria o faça;
c) a atribuição do Ministério Público e da unidade ministerial em que o Agente
Ministerial oficia para a análise do Inquérito Policial, considerando: (c.1) a
natureza da ação penal; e (c.2) a partilha das atribuições ministeriais em razão da
pessoa do investigado, da matéria, do território e da distribuição de serviços na
mesma Comarca. Caso não possua atribuições para apreciar o feito, o membro do
Ministério Público deve promover, de modo fundamentado, o declínio das
atribuições;
d) a existência de representação em casos de ação penal pública condicionada;
e) a suficiência das diligências descritas na portaria inicial para a elucidação do
caso. Caso compreenda haver outras diligências necessárias ou úteis à
elucidação dos fatos, o Agente Ministerial deve decliná-las desde logo, em cota
ministerial pormenorizada, indicando o prazo em que devem ser cumpridas;
f) no exercício difuso do controle externo da atividade policial, a identificação de
eventual delonga para a instauração ou remessa dos autos ao Ministério Público,
observando os lapsos temporais transcorridos entre a instauração, a realização

34 A numeração única de processos e procedimentos no âmbito do Poder Judiciário foi instituída pela
Resolução CNJ n. 65/2008.
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de diligências e a efetivação da primeira remessa ao Ministério Público.
6-3.4.3 – Condução dos Inquéritos Policiais pelo Ministério Público
A despeito de a doutrina e a jurisprudência admitirem a sucessiva prorrogação
dos prazos de conclusão dos Inquéritos Policiais referentes a réus soltos, o
membro do Ministério Público deve adotar postura proativa e resolutiva em face
desses procedimentos. Nesse sentido, é recomendável que:
a) haja permanente avaliação sobre a atribuição da unidade ministerial (e acerca
da competência do Juízo) para atuar em face do Inquérito Policial sob exame;
b) seja verificada periodicamente a ocorrência de prescrição da pretensão
punitiva;
c) as cotas ministeriais lançadas no curso das investigações declinem, de forma
pormenorizada, as diligências que se reputam imprescindíveis (ou ainda faltantes)
para a formação da opinio delicti, apontando prazo para o efetivo cumprimento;
d) sejam realizadas, na própria unidade ministerial, diligências pontuais
necessárias à formação da opinio delicti se e quando puderem ser levadas a efeito
em curto espaço de tempo35; e
e) tão logo sejam reunidos os elementos de convicção necessários à
externalização da opinio delicti, promova o arquivamento, inicie o processo de
negociação voltado à celebração do ANPP (anotando o dado nos autos) ou ofereça
a denúncia independentemente de providências formais por parte da Autoridade
Policial (tal como a aposição de relatório, por exemplo).
Após a apresentação de relatório pela Autoridade Policial, o Agente Ministerial
somente deve requisitar diligências que sejam imprescindíveis para a formação
da opinio delicti, que devem ser pormenorizadamente detalhadas em cota pelo
membro do Ministério Público (art. 16 do CPP).
6-3.4.3.1 – Diligências faltantes vs. diligências imprescindíveis
Reputam-se imprescindíveis as diligências sem as quais não é possível sustentar

35 Para a avaliação desse lapso temporal, deve-se considerar o prazo para conclusão do Inquérito Policial.
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a existência de prova de materialidade (o que inclui a tipificação correta da
conduta delituosa) ou de indícios de autoria. Somente essas autorizam o não
oferecimento imediato da denúncia. As demais diligências, ainda que úteis,
devem ser requeridas em cota ministerial contemporânea à denúncia e realizadas
no curso do processo criminal.
6-3.4.3.2 – Diligências faltantes, diligências imprescindíveis e investigado preso
O membro do Ministério Público deve evitar a requisição de realização de
diligências nos Inquéritos Policiais relativos a investigados presos, requerendo a
realização de eventuais diligências faltantes na cota ministerial contemporânea à
denúncia. Se e quando entender que há diligências imprescindíveis ao
oferecimento da denúncia, o membro do Ministério Público deve privilegiar
realizá-las na própria unidade ministerial e, na hipótese de ser inviável, deve
estabelecer prazo exíguo e controlar, de modo estrito, o respectivo cumprimento.
É recomendável, também, estabelecer contato telefônico com a Autoridade
Policial, a fim de indicar a urgência e relevância da providência.
6-3.4.4 – Gestão do acervo de Inquéritos Policiais
6-3.4.4.1 – Gestão do acervo de Inquéritos Policiais Físicos
Para efetuar a gestão do acervo de Inquéritos Policiais Físicos, o membro do
Ministério Público deve consultar e manusear cotidianamente o sistema oficial de
registro (PRO-MP e/ou ePROMP), de forma a:
a) certificar-se (ou zelar para que a Secretaria se certifique) de que todos os
Inquéritos Policiais que figurem no referido sistema como em remessa para o
Ministério Público estejam, efetivamente, na unidade ministerial (seja em eventual
Secretaria unificada, seja nas Promotorias de Justiça);
b) promover a regularização (ou determinar que a Secretaria regularize) dos
registros dos Inquéritos Policiais já encerrados – por oferta de denúncia ou
promoção de arquivamento – que ainda figuram no rol dos feitos ainda em
andamento;
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c) anotar (ou orientar a Secretaria que anote) a remessa e o recebimento dos
Inquéritos Policiais à (e da) Delegacia de Polícia;
d) anotar (ou orientar a Secretaria que anote) o encerramento dado ao Inquérito
Policial, tais como o oferecimento de denúncia, a promoção de arquivamento, a
declinação de atribuição ou competência etc. antes do envio ao Poder Judiciário,
outra unidade ministerial ou outro Ministério Público;
e) anotar (ou orientar a Secretaria que anote) a suspensão do Inquérito Policial em
razão da celebração de ANPP e zelar para a anotação do respectivo encerramento
quando declarada a extinção da punibilidade (art. 28, §13, do CPP);
f) requisitar os Inquéritos Policiais que figurem com diligências em atraso na
Delegacia de Polícia e, em relação a eles, promover a avaliação de que trata o item
6.3.4.3, retro.
6-3.4.4.2 – Gestão do acervo de Inquéritos Policiais Eletrônicos
6-3.4.4.2.1 – Data de início da tramitação eletrônica dos Inquéritos Policiais
A partir da integração entre os sistemas eletrônicos da Polícia Militar e da Polícia
Civil (e-PROC e PPJ-e, respectivamente) e o mantido pelo Poder Judiciário
(Projudi), entre os anos de 2018 e 2019, os Inquéritos Policiais passaram a ser
instaurados e a tramitar eletronicamente no Estado do Paraná. Diante do volume
de expedientes instaurados pela Polícia Civil, a integração ocorreu de forma
gradativa nos territórios de abrangência das Subdivisões Policiais. As datas de
implementação da tramitação eletrônica dos Inquéritos Policiais são as
seguintes:
Abrangência Territorial

Data de início da
tramitação eletrônica

Inquéritos Policiais Militares

Todo o Estado

17.09.2018

Pinhais (Projeto-piloto)

05.11.2018, às 8h00min

Curitiba

e

Divisão

Policial 25.03.2019, às 8h00min

Metropolitana (RMC)
Área da 1a SDP, com sede em 21.01.2019, às 8h00min
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Paranaguá
Área da 2a SDP, com sede em 26.08.2019, às 8h00min
Laranjeiras do Sul
Área da 3a SDP, com sede em São 22.04.2019, às 8h00min
Mateus do Sul
Área da 4a SDP, com sede em União 22.04.2019, às 8h00min
da Vitória
Área da 5a SDP, com sede em Pato 22.04.2019, às 8h00min
Branco
Área da 6a SDP, com sede em Foz do 26.08.2019, às 8h00min
Iguaçu
Área da 7a SDP, com sede em 05.07.2019, às 8h00min
Umuarama
Área da 8a SDP, com sede em 05.07.2019, às 8h00min
Inquéritos

Policiais

instaurados pela Polícia Civil

Paranavaí
Área da 9a SDP, com sede em Maringá 05.07.2019, às 8h00min
Área da 10a SDP, com sede em 03.06.2019, às 8h00min
Londrina
Área da 11a SDP, com sede em 01.07.2019, às 8h00min
Cornélio Procópio
Área da 12a SDP, com sede em 01.07.2019, às 8h00min
Jacarezinho
Área da 13a SDP, com sede em Ponta 03.06.2019, às 8h00min
Grossa
Área da 14a SDP, com sede em 26.08.2019, às 8h00min
Guarapuava
Área da 15a SDP, com sede em 26.08.2019, às 8h00min
Cascavel
Área da 16a SDP, com sede em Campo 05.07.2019, às 8h00min
Mourão
Área da 17a SDP, com sede em 03.06.2019, às 8h00min
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Apucarana
Área da 18a SDP, com sede em 03.06.2019, às 8h00min
Telêmaco Borba
Área da 19a SDP, com sede em 22.04.2019, às 8h00min
Francisco Beltrão
Área da 20a SDP, com sede em 26.08.2019, às 8h00min
Toledo
Fonte: Atas de reuniões realizadas em 27.09.2018, 06.12.2019, 14.02.2019, 09.04.2019, 14.05.2019, 18.06.2019, 06.08.2019 e
10.09.2019, referentes a Termo de Cooperação Técnica TJPR/SESP/SEJU/MPPR/Defensoria (firmado em 14.10.2015).

Assim, a partir dessas datas e horários, os novos Inquéritos Policiais devem ser
instaurados exclusivamente em meio eletrônico, devendo o membro do Ministério
Público zelar para que haja o emprego de tal forma de tramitação.
6-3.4.4.2.2 – Movimentação dos Inquéritos Policiais Eletrônicos no Projudi
A movimentação dos Inquéritos Policiais Eletrônicos pelo membro do Ministério
Público ocorre por meio do Projudi, nas abas “Acervo de IPE” e “Cumprimento de
Diligências em IPE”.
Na aba “Acervo de IPE” constam todos os Inquéritos Policiais instaurados
eletronicamente que estejam vinculados à unidade ministerial. Por sua vez, na aba
“Cumprimento de Diligências em IPE”, constam apenas os Inquéritos Policiais
Eletrônicos em que houve inédita juntada de diligências realizadas pela
Autoridade Policial no curso das investigações.
A partir dos botões “Solicitar Diligências” (disponível na aba “Cumprimento de
Diligências em IPE” e “Peticionar” (disponível na aba “Acervo de IPE”), as
manifestações apresentadas pelo Agente Ministerial são dirigidas à Autoridade
Policial.
A partir do acesso disponível em “Pendências” (disponível na aba “Acervo de IPE”), a
manifestação é direcionada ao Poder Judiciário.
6-3.4.4.2.3 – Gestão dos Inquéritos Policiais Eletrônicos a partir do PRO-MP e/ou
ePROMP
Com o objetivo de permitir a gestão dos Inquéritos Policiais Eletrônicos, na
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atualidade, o PRO-MP apresenta o acervo de Inquéritos Policiais Eletrônicos (aba
“Prazos e Pendências – Gestão de Inquéritos Policiais” » “Comarca” » “Promotoria” »
“Tipo IP” » “Eletrônico”), a partir de informações colhidas automaticamente do
Projudi.
Além das informações cadastrais (número do procedimento, data da instauração,
data do registro no Projudi, Delegacia de Origem e natureza da infração), a
referida aba apresenta informações que permitem a gestão dos Inquéritos
Policiais pelo Agente Ministerial, destacando, por exemplo, os feitos envolvendo
investigado preso, as prioridades legais, o tempo de tramitação, a presença ou
ausência de relatório pela Autoridade Policial, a data da última requisição do
Ministério Público, a data da última movimentação pela autoridade policial etc.
De forma automática, o PRO-MP indica, a partir da coluna “Indicador de
Prioridades”, os feitos que merecem especial atenção. Ainda, são apresentados
separadamente (a) os Inquéritos Policiais Eletrônicos relativos a réus presos; (b)
os Inquéritos Policiais relatados que não receberam apreciação pelo membro do
Ministério Público; (c) os Inquéritos Policiais relatados e com cotas ministeriais
posteriores ao relatório, em princípio, cumpridas; (d) os Inquéritos Policiais já
relatados e que aguardam o cumprimento de diligências requisitadas pelo
Ministério Público posteriormente ao relatório; (e) os Inquéritos Policiais sem
movimentação por prazos mais significativos etc. Espera-se que o Agente
Ministerial adote conduta proativa voltada à gestão desse acervo, visando à
conclusão dos Inquéritos Policiais.
6-3.4.4.2.4 – Formas de controle da tramitação dos Inquéritos Policiais Eletrônicos
Para efetuar o controle acerca dos Inquéritos Policiais Eletrônicos, o membro do
Ministério Público deve consultar e manusear cotidianamente o sistema oficial de
registro (PRO-MP ou ePROMP), os Inquéritos Policiais Eletrônicos recéminstaurados (que permanecem, por dez dias no Projudi, na aba “Acervo de IPE” »
“Aguardando Recebimento”) e a aba “Cumprimento de Diligências em IPE” do
Projudi, de forma a:
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a) no momento da comunicação da instauração, adotar providências equivalentes
àquelas recomendadas para a primeira remessa dos autos ao Ministério Público,
conforme descrito no item 6-3.4.2, retro;
b) no transcorrer da tramitação do Inquérito Policial – em especial, nos casos em
que não houver a juntada de diligências pela Autoridade Policial por prazo
significativo –, indicar, de forma pormenorizada, as diligências que reputa
imprescindíveis e que ainda estariam faltantes, atuando na forma descrita nas
alíneas do item 6-3.4.3;
c) no transcorrer da tramitação do Inquérito Policial – tão logo haja a juntada de
diligências pela Autoridade Policial ou de relatório elaborado pela Autoridade
Policial –, avaliar a possibilidade de imediata formação da opinio delicti,
procedendo da forma indicada na alínea “e” do item 6-3.4.3;
d) caso o Inquérito Policial esteja relatado, o Agente Ministerial deve priorizar a
conclusão do referido caderno procedimental, abstendo-se de requisitar a
realização de diligências prescindíveis ou a prática de providências meramente
burocráticas pela Autoridade Policial. Admite-se, tão somente, a requisição de
diligências imprescindíveis à formação da opinio delicti, que devem ser detalhadas
em cota ministerial (art. 16 do CPP), cujo cumprimento deve ser controlado de
forma estrita.
6-3.4.5 – Inquéritos Policiais Militares
Em princípio, os Inquéritos Policiais Militares somente devem ser instaurados
para apuração de crimes militares. No entanto, a extensão do conceito de crimes
militares e o alcance da regra do art. 82, §2 o, do CPPM estão em discussão no STF
(ADI 5.804, Min. Gilmar Mendes). Nesse contexto, há Inquéritos Policiais Militares
que, ao final, são declinados ao Juízo Comum. Ao mesmo tempo, há ocasiões em
que os mesmos fatos já foram (ou estão sendo) apurados em Inquéritos Policiais
instaurados pela Polícia Civil ou em Procedimentos Investigatórios Criminais
presididos pelo membro do Ministério Público.
Por isso, o Agente Ministerial, ao receber o Inquérito Policial Militar, deve analisar
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se possui atribuição para o caso e, confirmado esse dado, verificar se há
procedimento investigatório (Inquérito Policial ou Procedimento Investigatório
Criminal) ou processo criminal sobre os mesmos fatos. Se não houver outros
procedimentos investigatórios, o Inquérito Policial Militar deve ser recebido e
apreciado nos moldes dos itens 6-3.4.2 e 6-3.4.3, retro.
Caso já existam (ou hajam existido) procedimentos investigatórios sobre os
mesmos fatos, o membro do Ministério deve:
a) em face de Inquérito Policial em andamento, pleitear o apensamento dos dois
procedimentos investigatórios e apreciá-los em conjunto;
b) em face de Procedimento Investigatório Criminal em andamento, promover o
controle estrito da tramitação dos dois procedimentos (Inquérito Policial recémrecebido e o Procedimento Investigatório Criminal), a fim de conceder o mesmo
desfecho, no mesmo momento, a ambos os expedientes;
c) em face de Processo Criminal em andamento, requerer o apensamento do
Inquérito Policial Militar recém-recebido ao feito judicial;
d) em face de Inquérito Policial ou Procedimento Investigatório Criminal
arquivado, avaliar se o Inquérito Policial Militar oferece novas provas (Súmula n.
524/STF) ou notícia da existência de novas provas (art. 18 do CPP) sobre os fatos.
Nessa ocasião, o Agente Ministerial pode oferecer denúncia amparado nas novas
provas (Súmula n. 524/STF), promover pela reabertura das investigações diante
da notícia de novas provas (art. 18 do CPP) ou ratificar a promoção de
arquivamento, pleiteando o apensamento dos procedimentos.

6-3.5 – Investigação de fatos relacionados ao uso da força letal: art. 14-A do CPP
Nos procedimentos investigatórios relativos à apuração de fatos relacionados ao
uso da força letal por agentes de segurança pública, o art. 14-A do CPP e o art. 16
do CPM preveem seja o investigado (ou, na falta dele, a Instituição) comunicado
acerca da instauração do procedimento, a fim de que possa constituir defensor. A
esse respeito, deve-se anotar que:
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a) a referida comunicação somente é prevista para apuração de fatos
relacionados ao uso de força letal e não para todo e qualquer procedimento
investigatório que envolva agentes de segurança pública;
b) segue viável delimitar o acesso do investigado e respectivo defensor aos
elementos de prova relacionados a diligências em andamento ou ainda não
documentadas nos autos (Súmula Vinculante n. 14/STF); e
c) nos casos em que o emprego da força letal resultar em morte, devem ser
observados os parâmetros ditados pela Resolução CNMP n. 129/2015 (item 6-14.3,
adiante).

6-4 – Fase investigatória: reunião de provas e de elementos de informação
A fase investigatória destina-se a reunir provas e elementos de informação
acerca da prática do crime (o que inclui a correta tipificação da conduta) e o
respectivo autor.

6-4.1 – Apreensão de objetos
Havendo apreensão de objetos que possuam relação com o crime em
investigação, o membro do Ministério Público deve zelar para que sejam
observadas as formalidades necessárias para a preservação da cadeia de
custódia e para que a referida apreensão seja formalizada nos autos,
promovendo-se a lavratura do auto de exibição e apreensão.
6-4.1.1 – Apreensão de armas
Havendo apreensão de armas de fogo, acessórios e munições, o membro do
Ministério Público deve zelar para que:
a) a respectiva apreensão seja formalizada nos autos, acompanhada dos dados
que permitam a localização do respectivo artefato perante a unidade policial ou
Instituto de Criminalística; e
b) o artefato seja submetido à perícia.
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6-4.1.2 – Apreensão de drogas
Havendo apreensão de drogas, o Agente Ministerial deve:
a) zelar para que a respectiva apreensão seja formalizada nos autos;
b) verificar a regularidade do auto de exibição e apreensão, identificando se o
conteúdo do referido auto é compatível com os demais dados constantes do feito;
c) certificar-se sobre o encaminhamento do material para perícia; e
d) diligenciar para que haja incineração da droga tão logo seja possível, atentando
para a necessidade de manutenção de porção suficiente para a realização de
eventual contraprova.
6-4.1.3 – Apreensão de dinheiro em espécie
Havendo apreensão de dinheiro em espécie, o Agente Ministerial deverá zelar para
que sejam depositados em conta judicial vinculada ao procedimento
investigatório, com a respectiva formalização nos autos.
6-4.1.4 – Apreensão de equipamentos eletrônicos, telefônicos ou computacionais
Ao participar de diligência em que haja a apreensão de equipamentos eletrônicos,
telefônicos ou computacionais, o Agente Ministerial deve zelar para que:
a) no caso de apreensão de computador, o equipamento seja imediatamente
desligado;
b) no caso de apreensão de telefone celular, smartphone ou tablet, sejam (b.1)
colocados em “modo avião”; (b.2) removidas as senhas e desativados os
bloqueios; (b.3) desligados os aparelhos;
c) não sejam removidos o “chip” de telefones e equipamentos equivalentes36; e
d) o acondicionamento observe o contido no art. 158-D do CPP.37

36 Caso sejam retirados, em se tratando de aparelhos dualchip, é necessário identificar o slot em que o
chip se encontrava (SIM 1 ou SIM 2).
37 Tais orientações constam do material disponibilizado pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias
de Justiça Criminais, do Júri e de Execuções Penais – CAOP/CRIM, Oficinas para o desenvolvimento de
Protocolos de Investigação: 1o encontro, 1o ciclo. Curitiba, 2016; e Oficinas para o desenvolvimento de
Protocolos de Investigação: parâmetros para o desempenho de atividades investigativas do Ministério
Público do Estado do Paraná. Curitiba, 2019.
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6-4.1.4.1 – Acesso aos dados dos aparelhos apreendidos
Para acessar os dados dos equipamentos apreendidos, o Agente Ministerial deve:
a) obter prévia e expressa autorização judicial por meio de pedido que observe as
indicações do item 6-5.3 e respectivos subitens;
b) atentar para que a extração dos dados seja realizada pelos órgãos técnicos
habilitados, quais sejam, NI/CAEX (relativamente a procedimentos extrajudiciais
do MPPR em relação aos quais haja ocorrido prévia solicitação de auxílio pelo
Agente Ministerial) ou Instituto de Criminalística (nos demais casos), solicitando o
espelhamento ou duplicação das mídias; e
c) acessar as informações a partir da cópia efetuada depois da extração dos
dados pelos órgãos técnicos, preservando o material original. 38
6-4.1.4.2 – Acesso a dados e prisão em flagrante
Ainda que a apreensão de equipamentos telefônicos ou computacionais ocorra
incidentalmente à prisão em flagrante, o Agente Ministerial deve zelar para que o
acesso aos dados seja precedido de prévia autorização judicial, devendo formular
o pedido pertinente nos termos do item 6-5.3 e respectivos subitens.
6-4.1.5 – Cadeia de Custódia
O Agente Ministerial deve zelar pela observância da cadeia de custódia e, na
hipótese de eventual não-atendimento ao preconizado no art. 158-A e seguintes
do CPP, avaliar a situação concreta a partir da ótica da proporcionalidade e da
razoabilidade.

6-4.2 – Exame de corpo de delito e outras perícias: considerações gerais
Relativamente a infrações que deixam vestígios, o Agente Ministerial deve zelar
para que, sempre que possível, haja a realização do exame de corpo de delito nos
moldes preconizados pelo art. 158 e seguintes do CPP.
38 Orientações constantes do material disponibilizado pelo CAOP/CRIM, Oficinas para o desenvolvimento
de Protocolos de Investigação: parâmetros para o desempenho de atividades investigativas do Ministério
Público do Estado do Paraná. Curitiba, 2019.
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6-4.2.1 – Registros fotográficos
O Agente Ministerial deve entabular contato com a Autoridade Policial, a fim de
que, mediante a adoção das cautelas necessárias para que não haja a exposição
das vítimas, sejam providenciados registros fotográficos dos vestígios, a fim de
contribuir para a comprovação da materialidade do crime.
6-4.2.2 – Perito oficial e peritos não-oficiais
Como regra, o exame de corpo de delito será realizado por perito oficial (art. 159,
caput, do CPP). Na falta dele, o Agente Ministerial deve atentar para que:
a) o exame seja realizado por 02 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de
curso superior em área que conceda habilitação técnica relacionada com a
natureza do exame (art. 159, §1o, do CPP); e
b) os peritos não oficiais prestem compromisso de bem desempenhar o encargo
(art. 159, §2o, do CPP).
6-4.2.3 – Atuação de assistentes técnicos
O membro do Ministério Público deve zelar para que a atuação dos assistentes
técnicos somente ocorra a partir da respectiva admissão pelo juiz e após a
conclusão dos exames e da elaboração do laudo pelos peritos oficiais (art. 159,
§4o, do CPP).
6-4.2.4 – Exame de corpo de delito indireto
Na hipótese de o exame de corpo de delito direto restar prejudicado, se
necessário, o membro do Ministério Público deverá requisitar a realização de
perícia indireta, a partir do prontuário médico, de informações médicohospitalares, de registros fotográficos e do relato da vítima e de testemunhas.
6-4.2.5 – Levantamento do local do crime
Quando necessário, o Agente Ministerial deverá requisitar a realização do
levantamento do local do crime, contendo o histórico dos fatos, a descrição do
lugar dos acontecimentos, as apreensões e arrecadações realizadas (se possível,
com a sinalização do local em que foram efetuadas), a indicação de testemunhas
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e de outros dados de interesse. O referido levantamento deve ser instruído com
croquis, fotografias, esquemas gráficos ou sinalizações que auxiliem a
compreensão da dinâmica dos acontecimentos.
6-4.2.6 – Reprodução simulada dos fatos (“reconstituição do crime”)
A reprodução simulada dos fatos (“reconstituição do crime”) está prevista no art.
7o do CPP e tem por finalidade verificar a possibilidade de um determinado fato
haver se passado de acordo com a versão apresentada pela vítima, por
testemunhas ou pelo investigado. Quanto a ela, o Agente Ministerial deve observar
que:
a) a participação no ato de reconstituição é voluntária, não sendo possível obrigar
que as partes dele participem;
b) é vedada a reconstituição dos fatos nos casos em que ela possa afetar a
moralidade ou a ordem pública;
c) na medida em que se visa a verificar se era faticamente possível que os fatos se
passassem como narrado em alguma das versões constantes dos autos, é
oportuno que os peritos já disponham das informações (inclusive técnicas)
necessárias à diligência (por exemplo, o depoimento de outras testemunhas, o
resultado de exames periciais já realizados etc.); e
d) diante da complexidade da diligência, os pedidos para que seja ela realizada
devem ser concretamente fundamentados, demonstrando a efetiva pertinência
da diligência. O mesmo critério deve pautar a manifestação em face de pedidos
formulados pela defesa.
6-4.2.7 – Avaliação
Quando pertinente, o membro do Ministério Público deve zelar para que se
proceda à avaliação (direta ou indireta) de bens ou títulos eventualmente
apreendidos, deteriorados ou destruídos, dispensando especial atenção àqueles
que envolvam produto ou proveito do crime. Nessa ocasião, o Agente Ministerial
deve atentar para que a avaliação seja contemporânea à prática delitiva ou, caso
não realizada a tempo, leve em consideração o momento da prática delitiva.
176 de 564

MANUAL DE ORIENTAÇÃO FUNCIONAL

6-4.3 – Exame de corpo de delito e outras perícias: especificidades
6-4.3.1 – Necropsia
O Agente Ministerial deve verificar se o laudo do exame de necropsia contém a
descrição dos ferimentos, bem como a indicação do tempo e da causa da morte.
Ainda, deve conferir se o referido laudo está acompanhado de ficha biométrica da
vítima e de diagrama que aponte a localização dos ferimentos e respectiva
direção.
Caso o ferimento haja sido produzido com projétil de arma de fogo, deve-se
confirmar se o laudo aponta:
a) a ocorrência de zonas de chamuscamento, esfumaçamento ou tatuagem na
pele ou roupa do ofendido;
b) os ferimentos de entrada e de saída na hipótese de o projétil transfixar o corpo
da vítima;
c) a trajetória do projétil no corpo da vítima e os órgãos lesados.
Ainda, deve-se zelar pela realização do exame de confronto balístico, nos termos
do item 6-4.3.2.2, adiante.
Em casos de afogamento, deve avaliar se há indicação de sinais externos e
internos dessa causa de morte, especialmente a presença de espuma
traqueobrônquica e enfisema aquoso.
Na hipótese de enforcamento, deve verificar se há indicação de sinais externos e
internos dessa causa de morte, especialmente face cianosada e com equimoses,
petéquias, mancha de Tardieu, rotura das carótidas etc.
Na ausência de tais informações, o membro do Ministério Público deve zelar para
que haja a complementação do laudo, ainda que na fase da instrução judicial.
6-4.3.2 – Armas
Nos casos em que há apreensão de armas ou projéteis, o Agente Ministerial deve
promover pela realização de exame de prestabilidade da arma apreendida e,
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havendo pertinência para a investigação, pela realização do exame de confronto
balístico.
6-4.3.2.1 – Eficiência e prestabilidade de arma
Nos exames destinados à verificação da eficiência e prestabilidade de arma, além
da potencialidade lesiva, o membro do Ministério Público deve zelar para que se
informe acerca da eventual existência de mancha de substância hematoide e de
impressões digitais.
6-4.3.2.2 – Confronto balístico
Nos exames de confronto balístico, o Agente Ministerial deve buscar que se
realize o confronto entre:
a) a arma de fogo apreendida e os projéteis ou cápsulas recuperados no próprio
procedimento investigatório e em outros contra o mesmo investigado;
b) o projétil extraído do cadáver e os apreendidos no local do crime, se de mesmo
calibre nominal ou compatível, a fim de aferir se oriundos da mesma arma;
c) os diferentes projéteis ou cápsulas apreendidos no local do crime, se de
mesmo calibre nominal ou compatível, a fim de aferir se oriundos da mesma arma.
6-4.3.2.3 – Simulacro de arma de fogo
Nas hipóteses de apreensão de simulacros de arma de fogo, o Agente Ministerial
deve zelar para que eventual laudo seja instruído com fotografias, a fim de
confirmar a verossimilhança do instrumento.
6-4.3.3 – Exame documentoscópico e grafotécnico
Relativamente a exames para verificar a veracidade de documentos físicos, o
membro do Ministério Público deve zelar para que, sempre que possível, seja
submetido à perícia o “original” apreendido. Na hipótese de necessidade de exame
grafotécnico, deve-se zelar para que, além do padrão de escrita dos suspeitos,
também seja obtido material gráfico da pessoa a quem o “documento” atribuía a
assinatura ou o manuscrito.

178 de 564

MANUAL DE ORIENTAÇÃO FUNCIONAL
6-4.3.3.1 – Contravenção penal de “jogo do bicho”
Na contravenção penal de “jogo do bicho”, o membro do Ministério Público deve
zelar pela realização de exame grafotécnico em caso de imputação da conduta ao
intermediador (“apontador”).
6-4.3.4 – Exame de informática
Nas perícias de informática, o Agente Ministerial deve atentar para os seguintes
pontos:
a) o propósito da perícia;
b) o objeto sobre o qual ela recai (exame de local de Internet, exame de dispositivo
de armazenamento computacional, exame de equipamento computacional etc.);
c) os limites do trabalho pericial, atentando para o fato de que há informações de
domínio público, assim como outras que devem ser requisitadas dos respectivos
detentores (provedores de Internet, por exemplo), não sendo aferíveis por meio do
trabalho pericial; e
d) a adequada formulação de eventuais quesitos, de modo que sejam razoáveis,
compatíveis com o escopo do exame, evitando-se indagações genéricas.39
6-4.3.5 – Exame de sanidade
Ao analisar a pertinência da realização do exame de sanidade mental do
investigado, o Agente Ministerial deve verificar se há fundada dúvida acerca da
integridade mental do investigado ou acusado. Caso entenda pela realização do
exame, deve formular quesitos de orientação da perícia destinados a apurar:
a) se ao tempo da ação ou omissão, o agente era inteiramente incapaz de
entender o caráter ilícito da conduta ou de agir de acordo com esse
entendimento;
b) se, ao tempo da ação ou omissão, o agente estava privado da plena capacidade

39 Para a elaboração de tal quesitação, pode ser consultado o Manual de Orientação de quesitos da Perícia
Criminal, elaborado pela Diretoria Técnico-Científica da Polícia Federal e disponível no site do
CAOP/CRIM.
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de entender o caráter ilícito da conduta ou de agir de acordo com esse
entendimento;
c) a origem da eventual incapacidade ou limitação (doença mental,
desenvolvimento mental incompleto, dependência química etc.);
d) nas hipóteses de embriaguez, se essa era completa ou incompleta; e
e) a periculosidade do agente, a modalidade de tratamento preconizada (se em
nível ambulatorial ou hospitalar) e o tipo de estabelecimento recomendado (se
equipamentos dos serviços ordinários de saúde ou hospital de custódia).
6-4.3.6 – Perícias em modalidades específicas de crimes
6-4.3.6.1 – Lesões corporais graves
Nos casos de lesões corporais graves, o Agente Ministerial deve atentar para as
hipóteses em que é necessária a realização de exame complementar, dedicando
especial atenção ao prazo para a efetivação do exame quando a conduta for
classificada no art. 129, §1o, I, do CP (art. 168, §2o, do CPP).
Relativamente à configuração do “perigo de vida” (art. 129, §1 o, II, do CP), o membro
do Ministério Público deve observar se foram descritos dados concretos e
objetivos que apontem para a possibilidade de a vítima falecer em razão das
lesões sofridas.
No que concerne à deformidade permanente, o Agente Ministerial deve zelar para
que o laudo seja instruído com fotos, especialmente quando da ocorrência de
dano estético ou assimetria.
Sempre que possível, o Agente Ministerial deve requisitar ou requerer a juntada do
prontuário médico relativo à vítima.
Na ausência dessas informações, o membro do Ministério Público deve pleitear a
complementação do laudo, ainda que na fase da instrução judicial.
6-4.3.6.2 – Crimes contra o patrimônio
Relativamente a crimes contra o patrimônio, o Agente Ministerial deve verificar se
houve a juntada do laudo de avaliação direta ou indireta dos bens subtraídos, nos

180 de 564

MANUAL DE ORIENTAÇÃO FUNCIONAL
termos do item 6-4.2.7, retro.
Caso negativo, deve pugnar pela sobrevinda da referida avaliação. Havendo prova
da materialidade e indícios suficientes de autoria, é possível o oferecimento da
denúncia, requerendo-se tal providência em cota ministerial contemporânea à
inicial acusatória.
Nos casos de furto qualificado, os Agentes Ministeriais devem zelar para que os
laudos periciais observem as seguintes especificidades:
a) destruição ou rompimento de obstáculo: descrição do obstáculo, dos
instrumentos utilizados e da época presumida da prática do fato;
b) escalada: indicação da altura e do tipo de obstáculo;
c) emprego de chave falsa: havendo apreensão do instrumento, deve haver
submissão à perícia, a fim de confirmar a capacidade de abrir fechaduras ou
acionar a ignição de motores de veículos.
Ausente o laudo pericial nessas hipóteses de furto qualificado, o membro do
Ministério Público deve formular os requerimentos pertinentes para que sejam
juntados aos autos (ainda que na fase da instrução judicial) ou justificar, de modo
fundamentado, a impossibilidade da produção da prova.40
6-4.3.6.3 – Crimes contra a dignidade sexual
Nos crimes contra a dignidade sexual que deixarem vestígios, o Agente Ministerial
deve zelar pela realização de:
a) exames de conjunção carnal, atos libidinosos e lesões corporais, de acordo

40 Nesse sentido, o STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.TESE DE OFENSA AO
ART. 619 DO CPP. QUESTÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE
OBSTÁCULO. DELITO QUE DEIXA VESTÍGIOS. PERÍCIA INDISPENSÁVEL SALVO IMPOSSIBILIDADE DE
REALIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Uma vez que a questão objeto do recurso especial, consubstanciada na tese de violação do art. 167 do
CPP, foi efetivamente apreciada pela Corte de origem, não há falar em omissão.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do
Código Penal requer, de fato, a realização de perícia, a qual somente pode ser suprida por outros meios
de prova caso o delito não deixe vestígios, esses tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do
crime não permitirem a confecção do laudo.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1650789/GO, 6ª Turma, Min. Nefi Cordeiro, j.
23.06.2020).
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com a dinâmica dos fatos;
b) exames de confronto de material genético (DNA) entre os vestígios colhidos no
local, nas roupas e no corpo da vítima e o material genético do investigado ou de
perfis mantidos pelo Banco Nacional de Perfis Genéticos (art. 5 o-A da Lei n.
12.037/2009).
Na hipótese de vulnerabilidade decorrente da incapacidade de oferecer
resistência (art. 217-A, §1o, do CP), sempre que possível, o Agente Ministerial deve
zelar pela realização de perícia, a fim de atestar a inexistência do necessário
discernimento para a prática do ato, em moldes semelhantes aos descritos no
item 6-4.3.5, retro.
6-4.3.6.4 – Crime de incêndio (art. 250 do CP)
Nos crimes de incêndio, o Agente Ministerial deve atentar para que o exame
busque identificar a causa e o local em que foi iniciado, o perigo dele resultante
para a vida e para o patrimônio alheio, a extensão e o valor do dano, bem como as
demais circunstâncias que interessem para a elucidação dos fatos (art. 173 do
CPP). Na ausência de tais informações, o membro do Ministério Público deve zelar
para que haja a complementação do laudo, ainda que na fase da instrução judicial.
6-4.3.6.5 – Crimes da Lei de Drogas
Nos crimes previstos na Lei de Drogas (Lei n. 11.343/2006), o Agente Ministerial
deve:
a) no momento da denúncia, verificar se há, ao menos, o laudo de constatação
provisória da natureza da substância, sendo tal documento suficiente para
apresentação da inicial acusatória; e
b) zelar pela juntada, na fase judicial, do exame toxicológico definitivo. 41

41 Nos casos de competência do Juizado Especial Criminal, o exame toxicológico definitivo somente é
providenciado em caso de descumprimento da transação ou de oferecimento da denúncia, mediante
comunicação
do
Juízo
(item
4.2.
da
Instrução
Normativa
Conjunta
TJPR/CGJ/MPPR/CGMP/SESP/DETRAN n. 01/2016). Nesses casos, torna-se especialmente relevante
requerer e zelar pela juntada do referido laudo pericial no curso da instrução criminal.
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6-4.4 – Colheita de depoimentos
6-4.4.1 – Colheita de depoimentos pela Autoridade Policial
Relativamente a depoimentos colhidos pela Autoridade Policial, o membro do
Ministério Público deve zelar para que:
a) sempre que possível, a Autoridade Policial faça constar dos termos de oitiva os
endereços residencial, comercial e eletrônico das pessoas ouvidas, bem como os
telefones de contato (em especial, o telefone celular), a fim de facilitar
reinquirições e futuras intimações;
b) seja priorizada a utilização de gravação audiovisual para a colheita de
depoimentos, conforme preconizado pela Instrução Normativa Conjunta
TJPR/MPPR/PCPR n. 22/2018;
c) os dados de vítimas e testemunhas protegidas não constem dos termos de
oitiva e demais peças dos autos, preservando-se o sigilo nos termos das regras do
Programa Estadual de Proteção e Assistência a Vítimas e Testemunhas
Ameaçadas (Lei Estadual n. 14.551/2004 e Resolução CNMP n. 93/2013) ou do
contido na Instrução Normativa CGPC/PR n. 01/2015.
6-4.4.2 – Colheita de depoimentos pelo membro do Ministério Público
O membro do Ministério Público poderá realizar oitivas destinadas a instruir os
Procedimentos Investigatórios Criminais instaurados e em tramitação no
Ministério Público, assim como para complementar as diligências realizadas nos
Inquéritos Policiais pela Autoridade Policial. As oitivas devem ser presididas pelo
Agente Ministerial, que deverá:
a) atentar para que sejam colhidos os dados de identificação da pessoa ouvida
(nome, qualificação e documento pessoal), assim como as informações que
permitam sua localização (endereços residencial, comercial e eletrônico, assim
como os contatos telefônicos);
b) tomar o compromisso legal das testemunhas ou indicar a razão que impede
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seja ele tomado;
c) registrar a presença daqueles que acompanham a oitiva, especialmente a de
eventual advogado;
d) tomar o depoimento oralmente, privilegiando-se a utilização de gravação
audiovisual;
e) adotar as providências necessárias à preservação da identidade de vítimas e
testemunhas que hajam manifestado fundado receio decorrente de coação ou
grave ameaça em razão da colaboração em investigação criminal de maior
complexidade, nos termos do art. 15 da Resolução PGJ n. 5.457/2018; e
f) na realização de interrogatórios, velar pela participação do defensor
constituído.
6-4.4.3 – Depoimento especial
O membro do Ministério Público deve zelar para que, tanto quanto possível, se
evite a revitimização de crianças ou adolescentes que hajam sido submetidos a
atos de violência ou que os testemunharam.
Para tanto, o membro do Ministério Público deve avaliar, de modo ponderado, a
necessidade de se realizar a oitiva da criança ou adolescente vítima ou
testemunha de violência, posicionando-se contrariamente à referida realização
quando a investigação já houver reunido elementos suficientes para a apuração
da materialidade e autoria delitivas. Caso se identifique a necessidade de
realização da oitiva, o membro do Ministério Público deve:
a) zelar para que seja realizada por meio de depoimento especial, nos termos do
art. 8o e 12 da Lei n. 13.431/2017;
b) adotar conduta proativa para o ajuizamento de medida cautelar de antecipação
de provas quando: (b.1) a criança possuir menos de sete anos (art. 11, §1 o, I, da Lei
n. 13.431/2017); (b.2) a situação envolver caso de violência sexual (art. 11, §1 o, II, da
Lei n. 13.431/2017); e (b.3) a demora puder causar prejuízo ao desenvolvimento da
criança ou do adolescente (art. 21, VI, da Lei n. 13.431/2017).
A medida cautelar destinada à antecipação de tal prova deve observar as
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recomendações gerais contidas no item 6-5.1 e respectivos subitens.

6-4.5 – Prova documental
6-4.5.1 – Documentos comprobatórios da idade e de parentesco
O membro do Ministério Público deve zelar para que haja a juntada de documentos
pessoais (certidão de nascimento, casamento, documento de identidade etc.) do
investigado e/ou da vítima quando necessários para a respectiva identificação,
cálculo do prazo prescricional ou para escorreita capitulação do delito, o que
inclui a caracterização de circunstâncias agravantes ou atenuantes, causas de
aumento ou diminuição de pena, eventuais qualificadoras ou privilégios.
6-4.5.2 – Documentos físicos e processos eletrônicos
Sempre que possível, o Agente Ministerial deve buscar depositar em Juízo os
documentos originais que estejam sob a guarda do Ministério Público nos casos
em que:
a) a consulta aos originais se revele relevante para a instrução (art. 425, §2 o, do
CPC c.c. art. 3o do CPP); ou
b) a digitalização seja técnica ou faticamente inviável, nos termos do art. 11, §5 o,
da Lei n. 11.419/2006.
Nas demais hipóteses, o Agente Ministerial deve zelar pela guarda dos
documentos produzidos ou mantidos pelo Ministério Público que componham
processo eletrônico até o trânsito em julgado ou eventual prazo de ação
rescisória, nos moldes previstos no art. 11, §2o, da Lei n. 11.419/2006.
6-4.5.3 – Documentos acobertados pelo sigilo
O membro do Ministério Público deve zelar pela preservação do sigilo
relativamente aos documentos que contam com tal proteção (dados bancários,
fiscais, prontuários médicos etc.). Relativamente a autos físicos, deve
providenciar a autuação em apartado. No que concerne a autos eletrônicos, deve
zelar para que a Escrivania ou a Secretaria anote a restrição de visibilidade
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externa dos referidos documentos perante o Projudi.

6-5 – Fase investigatória: medidas destinadas à obtenção de provas
6-5.1 – Considerações Gerais
6-5.1.1 – Preservação do sigilo
O membro do Ministério Público deve avaliar a necessidade de preservação de
sigilo do pedido a ser formulado e, caso necessário, atentar para adequada
utilização da “classe processual” referente à medida proposta (e, por conseguinte,
ao nível de sigilo a ela atribuído pelo Projudi), evitando a frustração do
cumprimento das diligências. Caso necessário, deve pleitear antecipadamente
perante o Juízo para que seja o sigilo atribuído em nível que evite a frustração das
diligências.
No limite, o pedido pode ser apresentado em meio físico, demonstrando-se o
referido risco e a configuração das hipóteses dos itens 2.9.3 e 2.9.4, da Instrução
Normativa TJPR n. 05/2014 (que regulamenta o funcionamento do Projudi na
esfera criminal).
Após cumprida a diligência, deve avaliar a possibilidade de levantamento do sigilo
e, caso necessário, formular o requerimento para tanto, inclusive para viabilizar a
consulta aos autos pelos Agentes Ministeriais com atribuição em 2o grau.
6-5.1.2 – Registro no Projudi
Em representações previamente registradas no Projudi (formuladas, por exemplo,
pela Autoridade Policial), o pedido deve ser formulado diretamente nos autos já
existentes, prescindindo de outros registros.
Nos pedidos formulados de modo inédito pelo Ministério Público, o Agente
Ministerial deve apresentá-lo diretamente no Projudi (aba “Processo” » “Cadastrar
Processo” » “Classe processual”: “Cautelar inominada criminal/ Pedido de Busca e
Apreensão Criminal/ Pedido de Quebra de Sigilo de Dados” etc.), atentando-se para
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o nível de sigilo atribuído a cada uma das classes.
6-5.1.3 – Requisitos gerais: verossimilhança das alegações e perigo de demora
Como regra, as medidas destinadas à obtenção de provas possuem natureza
cautelar. Dessa forma, devem conter:
a) o breve sumário dos fatos;
b) a indicação da verossimilhança das alegações, ocasião em que devem ser
apontados (b.1) os indícios do crime que se investiga; (b.2) os indícios de autoria
ou participação dos investigados; (b.3) a relevância probatória da medida
requerida para apuração do crime sob investigação; e
c) a apresentação do perigo de demora, inclusive nos casos em que está em risco
o resultado útil da investigação (seja por inviabilidade da continuidade da
atividade investigativa sem a concessão da medida, seja em razão do risco de
ineficácia da medida se for ela postergada para momento futuro).
6-5.1.4 – Decisão Judicial
O membro do Ministério Público deve zelar para que a decisão judicial que
concede a medida esteja concretamente fundamentada, opondo embargos de
declaração nos casos em que seja necessária a supressão de eventual omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contradição (item 6-1.2, retro).

6-5.2 – Busca e apreensão
Ao formular pedido de busca e apreensão com fulcro no art. 240 e seguintes do
CPP (de ofício, em razão de representação formulada pela Autoridade Policial,
pelo ofendido ou pelo investigado), o membro do Ministério Público deve formular
pleito concretamente fundamentado, contendo:
a) sumária descrição dos fatos;
b) indicação dos objetos que se pretende apreender, indicando a correspondência
com as hipóteses do §1o do art. 240 do CPP;
c) a descrição das “fundadas razões” que amparam o pedido, reveladas pela
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verossimilhança das alegações e pelo perigo de demora;
d) a localização dos elementos que se pretende apreender, com a precisa
indicação da pessoa ou do local em que se pretende realizar a busca, indicando-se
o nome de eventual morador ou proprietário.
6-5.2.1 – Fundadas razões
Com o objetivo de demonstrar a verossimilhança das alegações, o pedido de
busca e apreensão deve indicar:
a) indícios da existência do crime que se investiga;
b) probabilidade de que os objetos ou pessoas procuradas efetivamente possuam
relação com o objeto da investigação;
c) probabilidade de que se localize, no local ou na pessoa que se pretende
revistar, objetos que possam constituir prova da infração penal; e
d) a relevância probatória dos objetos que se pretende apreender e a respectiva
relação com o crime sob apuração.
Ainda, a manifestação elaborada pelo Agente Ministerial deve evidenciar o perigo
de demora, apontando o risco de desaparecimento ou de ocultação da pessoa ou
da coisa que interessa à prova da infração.
6-5.2.1.1 – Denúncias anônimas
Em casos de denúncias anônimas, o Agente Ministerial não pode olvidar da
necessidade de coleta de outros elementos de informação antes da formulação
do pedido de busca e apreensão.
6-5.2.2 – Mandado de busca e apreensão
O membro do Ministério Público deve zelar para que o mandado cumpra a previsão
do art. 243 do CPP, com especial atenção à individualização da pessoa ou do local
submetidos à busca, evitando pleitos para a concessão de mandados de busca e
apreensão coletivos.
6-5.2.3 – Cumprimento do mandado de busca e apreensão
Quando houver o acompanhamento da diligência pelo Agente Ministerial, o
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membro do Ministério Público deve zelar para que o art. 245 do CPP seja
observado, com especial atenção para que:
a) o cumprimento do mandado de busca e apreensão ocorra durante o dia, salvo
consentimento válido do morador;
b) a autoridade declare sua qualidade, realize a leitura do mandado, solicite o
ingresso autorizado e intime o morador a apresentar a coisa buscada;
c) a coleta e o acondicionamento dos bens apreendidos observem o contido nos
arts. 158-C e 158-D do CPP;
d) seja produzido relatório circunstanciado do resultado da busca.
6-5.2.4 – Equipamentos telefônicos, computacionais e de acesso de dados
6-5.2.4.1 – Planejamento da diligência
Como regra, a apreensão de equipamentos telefônicos, computacionais e de
acesso a dados exige a realização de perícia. Logo, o Agente Ministerial deve
ponderar sobre quais materiais deverão ser apreendidos, considerando a
indispensabilidade para a investigação e a real capacidade dos órgãos
responsáveis pela realização da perícia.
Na hipótese de se pretender utilizar os esforços do NI/CAEX, o Agente Ministerial
deve verificar, previamente, a possibilidade de que o auxílio seja prestado e
organizar, em conjunto com o referido órgão de apoio, o tempo e o modo para
desencadeamento das diligências.
6-5.2.4.2 – Cumulação de pedido de quebra de sigilo de dados
Ao requerer a busca e apreensão de equipamentos que contenham dados
(celulares, computadores, tablets etc.), o Agente Ministerial deve adotar a cautela
de requerer, de forma expressa e fundamentada, a quebra de sigilo dos dados
porventura existentes nos equipamentos apreendidos.
6-5.2.5 – Busca e apreensão em escritórios de advocacia
O sigilo profissional na relação cliente-advogado reveste-se de especial proteção.
Assim, o Agente Ministerial deve atentar que a realização de busca e apreensão
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em escritório de advocacia somente será possível se:
a) o próprio advogado figurar na condição de coautor ou partícipe;
b) nas investigações de clientes, se: (b.1) o objeto da apreensão é elemento do
próprio corpo de delito; (b.2) o objeto da apreensão é instrumento ou produto do
crime; (b.3) o profissional estiver na posse do objeto por motivo diverso do
exercício profissional.
6-5.2.5.1 – Representante da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB
Havendo necessidade de realização de busca e apreensão em escritório de
advocacia, o membro do Ministério Público deve zelar para que seja oportunizado
o acompanhamento por representante local ou regional da OAB.

6-5.3 – Quebras de sigilo
Como regra, há a necessidade de que o membro do Ministério Público requeira
judicialmente a quebra dos sigilos de dados telefônicos, bancários e fiscais. Ao
formular o pedido, de ofício ou a partir da representação de Autoridade Policial, o
Agente Ministerial deve observar os requisitos gerais do item 6-5.1.3, retro, bem
como atentar para a necessidade de:
a) inclusão do número do CPF e do CNPJ nos pedidos, conferindo-se a correção
desses dados na decisão judicial e nos eventuais ofícios que comuniquem a
quebra;
b) indicar, de forma certa e objetiva, o período em relação ao qual pretende o
afastamento do sigilo, evitando expressões como “até a presente data” ou “até o
mês em curso”, pois geram insegurança no momento do cumprimento da
decisão42;
c) incluir, quando houver, a fundamentação legal específica (Lei n. 12.965/2014,
42 Nesse ponto, deve-se atentar que, como regra, o pedido, a decisão e o respectivo cumprimento não
ocorrem em um mesmo dia. Quando tais expressões são utilizadas em vez de dadas fixas, instala-se a
dúvida: o momento final da quebra deve ser a data de apresentação do pedido, de prolação da decisão
ou do respectivo cumprimento? O dado cria insegurança, podendo gerar futuras discussões
desnecessárias.
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art. 198 do CTN, LC n. 105/2001 etc.);
d) privilegiar o uso das minutas disponibilizadas pelos sistemas de investigação
utilizados pelo MPPR (Sistema de Investigação de Registros Telefônicos e
Telemáticos – SITTEL e Sistema de Investigações de Movimentação Bancária –
SIMBA).
6-5.3.1 – Quebras de sigilo de dados
Nas quebras de sigilos de dados, além das cautelas acima descritas (item 6-5.3,
retro), é relevante indicar a espécie de dados que se pretende obter (bilhetagem
eletrônica, registro em Estações Rádio Base – ERB, mensagens eletrônicas
enviadas e recebidas por SMS ou aplicativo de troca de mensagens, e-mails,
dados armazenados em computadores etc.) e formular pedido expresso para o
acesso de dados e informações armazenados remotamente (“armazenamento em
nuvem”).
6-5.3.1.1 – Dados cadastrais
O membro do Ministério Público pode requisitar diretamente dados cadastrais nas
hipóteses do art. 13-A do CPP, nas investigações acerca de lavagem de dinheiro
(art. 17-B da Lei n. 9.613/1998) e naquelas relativas a organizações criminosas
(arts. 15 e 16 da Lei n. 12.850/2013). Ainda, pode requisitar diretamente dados
cadastrais de usuários de Internet, conforme autoriza o art. 10, §3 o, da Lei n.
12.965/2014.
Não obstante, a constitucionalidade de alguns desses dispositivos foi
questionada perante o STF (ADI 5.063, Min. Gilmar Mendes; e ADI 5.642, Min.
Edson Fachin). Assim, até que a questão seja decidida e com o objetivo de evitar
futuras discussões sobre a validade da prova, é conveniente privilegiar-se a
formulação de pedido judicial.
6-5.3.1.2 – Quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos vs. interceptação
telefônica e telemática
A quebra de sigilo de dados telefônicos ou telemáticos envolve a busca de dados
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pretéritos, tais como a bilhetagem eletrônica (extrato de chamadas realizadas e
recebidas), registros em ERB, mensagens eletrônicas (SMS, mensagens em
aplicativos de troca de mensagens, e-mail etc.) relativos a determinado período.
Diversamente, a interceptação telefônica ou telemática envolve o acesso ao
conteúdo das comunicações em tempo real.
Na formulação de pedido de quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos,
deve-se observar os parâmetros mencionados neste item (6-5.3 e respectivos
subitens). Nos pedidos de interceptação telefônica ou telemática, devem ser
observadas as recomendações de que trata o item 6-5.4, adiante.
6-5.3.1.3 – Sistema de Investigação de Registros Telefônicos e Telemáticos –
SITTEL
Nos casos de quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos formulados
diretamente pelo Ministério Público, o Agente Ministerial deve utilizar o Sistema
de Investigação de Registros Telefônicos e Telemáticos – SITTEL, disponibilizado
pelo NI/CAEX. Para tanto, deve:
a) solicitar o cadastro no referido sistema, a partir da página do NI/CAEX, no site
do MPPR;
b) promover o cadastro inicial do caso no referido sistema;
c) formular os pedidos judiciais, adotando as cautelas retro descritas (item 6-5.3);
d) incluir, no pedido judicial formulado, o número do cadastro do caso no SITTEL,
a fim de que as informações sejam diretamente recebidas sem a necessidade de
expedição de ofícios às operadoras; e
e) receber as informações solicitadas (dados cadastrais, extratos telefônicos dos
terminais-alvos e eventuais informações de localização por meio de ERBs) por
meio do referido sistema.
6-5.3.2 – Quebra de sigilo fiscal
Além dos parâmetros retro indicados (item 6-5.3), nos pedidos de quebra de sigilo
fiscal, o membro do Ministério Público deve:
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a) indicar a Autoridade Fazendária que deve fornecer os dados buscados;
b) solicitar as declarações originais e retificadoras em formato eletrônico (.pdf e,
se existente, .csv/.xls);
c) considerar que o ano-calendário (ano-base) corresponde ao período em que
ocorreram os fatos declarados e o ano do exercício corresponde ao ano da
entrega das declarações;
d) atentar para a necessidade de indicar as bases de dados a partir das quais se
pretende obter relatórios ou os dados propriamente ditos, observando as diversas
modificações que ocorreram na forma de organização dos dados ao longo dos
anos (especialmente na Receita Federal). Além do prévio contato com o NI/CAEX
no momento de construção do pedido específico, deve-se ter em conta os
seguintes parâmetros:
Autoridade Fazendária: Receita Federal
Sujeitos de

Ano-

direito/

calendário

Dados Fiscais que podem ser solicitados

tributação
Até o ano-

a) DIRPF (Declaração de Imposto sobre a Renda de Pessoa

calendário

Física); e

2015

b) DOSSIÊ INTEGRADO COMPLETO, com todas as bases
disponíveis.
a) DIRPF (Declaração de Imposto sobre a Renda de Pessoa

Anocalendário
Pessoas físicas

Física); e
b) DOSSIÊ INTEGRADO COMPLETO, com todas as bases

2016 a ano- disponíveis;
calendário
2018

c) E-SOCIAL (Sistema de Escrituração Digital das Obrigações
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas);
d) Dados da E-FINANCEIRA;
e) CNIR (Cadastro Nacional de Imóveis Rurais)
a) DIRPF (Declaração de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física); e
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A partir do
anocalendário
2019

b) DOSSIÊ INTEGRADO COMPLETO, com todas as bases
disponíveis;
c) E-SOCIAL (Sistema de Escrituração Digital das Obrigações
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas);
d) Dados da E-FINANCEIRA;
e) CNIR (Cadastro Nacional de Imóveis Rurais); e
f) Informações relativas a operações realizadas com criptoativos.

Até o ano-

a) DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da

calendário

Pessoa Jurídica);

2013 (se
optantes
pelo lucro

b) DOSSIÊ INTEGRADO COMPLETO, com todas as bases
disponíveis.

presumido)
Até o ano-

a) DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da

calendário

Pessoa Jurídica);

2007 (se
Pessoas

optantes

jurídicas

pelo lucro

(optantes por

real)

tributação por

b) DOSSIÊ INTEGRADO COMPLETO, com todas as bases
disponíveis.

a) DOSSIÊ INTEGRADO COMPLETO, com toda as bases

lucro

disponíveis;

presumido ou

b) DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da

real)
Anocalendário
2008 a anocalendário
2013 (se
optantes
pelo lucro
real)

Pessoa Jurídica) ou informações constantes nos seguintes
módulos do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED:
escrituração contábil fiscal (ECF);
escrituração contábil digital (ECD);
escrituração fiscal digital (EFD) ICMS IPI;
escrituração fiscal digital (EFD) contribuições;
escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais (EFD-Reinf);
escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas (eSocial);
módulo Nota Fiscal Eletrônica (NF-e);
módulo Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e);
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Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e).

Anocalendário

a) DOSSIÊ INTEGRADO COMPLETO, com toda as bases
disponíveis;

2014 a ano- b) Informações constantes nos seguintes módulos do Sistema
calendário

Público de Escrituração Digital – SPED:

2015

escrituração contábil fiscal (ECF);

(optantes

escrituração contábil digital (ECD);

pelo lucro

escrituração fiscal digital (EFD) ICMS IPI;

presumido
ou real)

escrituração fiscal digital (EFD) contribuições;
escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais (EFD-Reinf);
escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas (eSocial);
módulo Nota Fiscal Eletrônica (NF-e);
módulo Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e);
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e).

a) DOSSIÊ INTEGRADO COMPLETO, com toda as bases
disponíveis;
Anocalendário

b) Dados da E-FINANCEIRA;
c) Informações constantes nos seguintes módulos do Sistema

2016 a ano- Público de Escrituração Digital – SPED:
calendário

escrituração contábil fiscal (ECF);

2018

escrituração contábil digital (ECD);

(optantes

escrituração fiscal digital (EFD) ICMS IPI;

pelo lucro

escrituração fiscal digital (EFD) contribuições;

presumido

escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais (EFD-Reinf);

ou real)

escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas (eSocial);
módulo Nota Fiscal Eletrônica (NF-e);
módulo Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e);
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e).

a) DOSSIÊ INTEGRADO COMPLETO, com toda as bases
disponíveis;
A partir do
ano-

b) Dados da E-FINANCEIRA;
c) Informações constantes nos seguintes módulos do Sistema
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calendário

Público de Escrituração Digital – SPED:

2019

escrituração contábil fiscal (ECF);

(optantes

escrituração contábil digital (ECD);

pelo lucro

escrituração fiscal digital (EFD) ICMS IPI;

presumido
ou real)

escrituração fiscal digital (EFD) contribuições;
escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais (EFD-Reinf);
escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas (eSocial);
módulo Nota Fiscal Eletrônica (NF-e);
módulo Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e);
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e); e

d)

Informações

relativas

às

operações

realizadas

com

criptoativos.
Até o ano-

a) declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais –

Pessoas

calendário

DEFIS;

Jurídicas

2018

Arrecadação do Simples Nacional Declaratório – PGDAS-D.

(optantes pelo
SIMPLES
NACIONAL)

b) Informações relativas ao Programa Gerador do Documento de

a) declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais –
A partir do
anocalendário
2019

DEFIS;
b) Informações relativas ao Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional Declaratório – PGDAS-D;
c)

informações

relativas

às

operações

realizadas

com

criptoativos.

Pessoas

Até o ano-

a) Declarações anuais para o MEI – DASN-SIMEI;

jurídicas

calendário

b) Informações relativas ao Programa Gerador do DAS para MEI –

microempreen

2018

dedores
individuais
(MEI), optante
pelo SIMEI

A partir do
anocalendário
2019

PGMEI
a) Declarações anuais para o MEI – DASN-SIMEI;
b) Informações relativas ao Programa Gerador do DAS para MEI –
PGMEI
c)

informações

relativas

às

operações

realizadas

com

criptoativos.
Adicionalmente, pode-se requerer informações, acompanhadas
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dos documentos comprobatórios, referentes a:
Informações

a) adesão ao Regime Especial de Regularização Cambial e

adicionais

Tributária (RERCT), por meio da apresentação de Declaração de
Regularização Cambial e Tributária (DERCAT);
b) Declaração, no Imposto de Renda referente aos investigados,
de bens e/ou valores mantidos no exterior
É oportuno, ainda, formular pedido residual, requerendo as
demais informações fiscais de posse da Receita Federal do

Pedido residual

Brasil que não foram mencionadas vinculadas ao CPF ou CNPJ
em relação aos quais houve o afastamento do sigilo.
Fonte: Orientações do NI/CAEX (fev/20).

Autoridade Fazendária: Receita Estadual
Tributo

Meio de acesso

ICMS

As bases da Receita Estadual são replicadas na
Receita Federal. Assim, os dados obtidos por
uma autoridade fazendária ou por outra são os
mesmos.

IPVA e ITBI

Somente acessíveis na Receita Estadual.

Fonte: Orientações do NI/CAEX (fev/20).

Autoridade Fazendária: Receita Municipal
Tributo

Meio de acesso
Receita Municipal.*

ISS e IPTU

(*) As bases de dados da Receita Federal
abrangem somente o ISS e não são completas
(atingem, com suficiente grau de certeza,
apenas as Notas Fiscais que contaram com
retenção de Imposto de Renda na fonte).

Fonte: Orientações do NI/CAEX (fev/20).
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6-5.3.3 – Quebra de sigilo bancário
Nos pedidos de quebra de sigilo bancário, além das cautelas retro descritas (item
6-5.3), é relevante observar a existência de jurisprudência que tem indicado a
necessidade de que haja pertinência temática entre o pedido formulado e o delito
investigado (STJ, 5a Turma, RHC 78.162/RJ, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j.
27.11.2018).
6-5.3.3.1 – Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias – SIMBA
Nos pedidos de quebra de sigilo bancário formulados diretamente pelo Ministério
Público, o Agente Ministerial deve utilizar o Sistema de Investigação de
Movimentações Bancárias – SIMBA, disponibilizado pelo NI/CAEX.
Para tanto, deve:
a) solicitar o cadastro no referido sistema, a partir da página do NI/CAEX, no site
do MPPR;
b) cadastrar o caso no referido sistema;
c) formular os pedidos judiciais, adotando as cautelas descritas retro (item 6-5.3);
d) incluir, no pedido judicial formulado, o número do cadastro do caso no SIMBA, a
fim de que as informações sejam diretamente recebidas sem a necessidade de
expedição de ofícios às instituições financeiras; e
e) receber, por intermédio do Laboratório de Combate à Corrupção e à Lavagem
de Dinheiro – LAB-LD, do MPPR, as informações solicitadas por meio do referido
sistema.

6-5.4 – Interceptação telefônica e telemática
Na formulação de pedido de interceptação telefônica ou telemática, o membro do
Ministério Público deve formular pleito concretamente fundamentado, contendo:
a) sumária descrição dos fatos;
b) a indicação de que o crime sob investigação é apenado com reclusão;
c) a descrição de indícios razoáveis de autoria ou participação dos investigados
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no crime sob investigação;
d) o nome e a qualificação dos investigados ou justificativa que indique a
impossibilidade manifesta de indicação desses dados;
e) a efetiva demonstração de que a prova não pode ser produzida por outros
meios;
f) indicativos da vinculação entre os terminais telefônicos que se pretende
interceptar e os investigados.
6-5.4.1 – Inclusão de novos terminais
O pedido de inclusão de novos terminais em pedido de interceptação já em
andamento deve observar os mesmos parâmetros indicados para o pedido
original (item 6-5.4, retro).
6-5.4.2 – Prorrogação da interceptação
O membro do Ministério Público deve controlar, de forma rigorosa, o prazo de
quinze dias para a execução da diligência (art. 5o da Lei n. 9.296/1996), zelando
para que o eventual pedido de prorrogação seja apresentado antes do
escoamento desse prazo e em tempo hábil para que a decisão judicial seja
proferida antes do referido encerramento. Nos pedidos de prorrogação da
interceptação telefônica, o membro do Ministério Público deve indicar:
a) a persistência dos fundamentos que autorizaram a medida; e
b) a partir dos elementos de informação já colhidos, a pertinência para a
investigação que se prorrogue a diligência.
6-5.4.3 – Captação ambiental
No pedido de captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou
acústicos (art. 8o-A da Lei n. 9.296/1996), o membro do Ministério Público deve
formular pleito concretamente fundamentado, contendo:
a) sumária descrição dos fatos;
b) indicação de que o crime sob investigação possui pena máxima superior a 4
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(quatro) anos ou envolve infração penal conexa a crime com pena máxima
superior a 4 (quatro) anos;
c) descrição de indícios razoáveis de autoria ou participação dos investigados no
crime sob investigação;
d) efetiva demonstração de que a prova não pode ser produzida por outros meios;
e) indicativos da vinculação entre o local em que se pretende realizar a captação e
a pessoa dos investigados; e
f) descrição circunstanciada do local e da forma de instalação dos dispositivos de
captação ambiental.
6-5.4.4 – Localização, em tempo real, de vítimas ou suspeito de crimes
relacionados ao tráfico de pessoas (art. 13-B do CPP)
Em crimes referentes ao tráfico de pessoas, o art. 13-B do CPP autoriza que se
requeira autorização judicial destinada à obtenção de dados telefônicos ou
telemáticos que permitam a localização da vítima ou do suspeito da infração em
curso. No entanto, a constitucionalidade do dispositivo está em discussão
perante o STF (ADI 5.642, Min. Edson Fachin). Por essa razão, até que sobrevenha
decisão sobre a temática, sempre que houver outro meio de prova de igual
eficácia, deve ser ele privilegiado, a fim de evitar futuras discussões sobre a
validade da prova. De toda a forma, em pedidos fundados no art. 13-B do CPP, o
membro

do

Ministério

Público

deve

formular

pleito

concretamente

fundamentado, contendo:
a) sumária descrição dos fatos;
b) indicação de que o crime sob investigação relaciona-se ao tráfico de pessoas;
c) descrição de indícios razoáveis de autoria ou participação dos investigados no
crime sob investigação;
d) indicativos de que a infração está em curso; e
e) demonstração de que a obtenção dos sinais e informações telefônicos e
telemáticos podem efetivamente contribuir para a localização da vítima ou dos
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suspeitos.
6-5.4.5 – Relatório mensal de interceptações telefônicas
O Agente Ministerial deve informar, mensalmente, o número de interceptações
telefônicas e telemáticas iniciadas, em curso e findas, a partir do Livro Virtual
existente no PRO-MP ou ePROMP, nos termos do item 3-8.1.1.2, retro.

6-5.5 – Ação Controlada
A ação controlada é meio de obtenção de prova prevista para a apuração de
crimes praticados por organizações criminosas (arts. 8o e 9o da Lei n. 12.850/2013),
de lavagem de dinheiro (art. 1 o, §6o, da Lei n. 9.613/1998) e previstos na Lei de
Drogas (art. 53, II, da Lei n. 11.343/2006). Ao apreciar a representação da
autoridade policial para a adoção dessa medida ou a comunicação de que foi ela
utilizada, o membro do Ministério Público deve ter em conta:
a) o caráter excepcional da medida;
b) a distinção entre tal medida e as hipóteses de flagrante43;
c) a distinção entre tal medida e a hipótese de flagrante esperado 44; e
d) o fundamento legal invocado para a realização da diligência e as exigências
previstas em cada diploma legal.
6-5.5.1 – Ação Controlada fundada no art. 53, II, da Lei n. 11.343/2006
A ação controlada fundada no art. 53, II, da Lei n. 11.343/2006 exige autorização
judicial. Nesses casos, o membro do Ministério Público deve formular diretamente
o pedido, apontando:
a) a identificação dos investigados (possíveis autores ou partícipes do delito) –
43 A eleição do momento mais adequado para agir faz parte da rotina da atividade policial. Se essa atuação
estiver albergada no art. 302 do CPP, não há razão para se cogitar da medida excepcional da ação
controlada (MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime Organizado: aspectos gerais e mecanismos legais. 6a
ed., São Paulo: Atlas, 2016, p. 212; CUNHA, Rogério Sanches; e PINTO, Ronaldo Batista. Leis especiais
comentadas artigo por artigo. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 1.847).
44 O flagrante esperado, isto é, “o fato de a Polícia, tendo conhecimento prévio de que o delito estava
prestes a ser cometido, surpreende o agente na prática da ação delitiva” (STF, 2a Turma, HC 78.250, Min.
Maurício Corrêa, j. 15.12.1998) é admitido pela jurisprudência, configura situação de flagrante e não se
confunde com a ação controlada.
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art. 53, par. único, da Lei n. 11.343/2006;
b) o itinerário provável da droga (art. 53, par. único, da Lei n. 11.343/2006); e
c) a necessidade de elaboração de relatório circunstanciado ao final da diligência
(aplicação analógica do art. 8o, §4o, da Lei n. 12.850/2013).
6-5.5.2 – Ação Controlada fundada na Lei n. 12.850/2013
A ação controlada prevista na Lei n. 12.850/2013 não exige expressamente a
prévia autorização judicial45, mas indica a necessidade de que a diligência seja
comunicada ao Poder Judiciário. Nessa hipótese, ao apreciar eventual
comunicação, o membro do Ministério Público deve:
a) avaliar se o caso demanda que sejam traçados limites pelo juiz, formulando os
requerimentos pertinentes (art. 8o, §1o);
b) verificar se os limites territoriais previstos no art. 9 o foram observados;
c) zelar pela elaboração de relatório circunstanciado ao final da diligência, nos
moldes do art. 8o, §4o, da Lei n. 12.850/2013.

6-5.6 – Infiltração de Agentes
6-5.6.1 – Cautelas antecedentes
Antes de requerer a realização de infiltração por agentes policiais (de ofício ou em
razão de representação da Autoridade Policial), o Agente Ministerial deve atentar
que a providência possui caráter excepcionalíssimo e que:
a) é prevista para crimes específicos. No momento, é cabível para investigação de
45 A doutrina ainda debate se, mesmo sob a égide da Lei n. 12.850/2013, seria necessária autorização
judicial. Por exemplo, Marcelo Batlouni Mendroni entende necessária tal autorização (Crime Organizado:
aspectos gerais e mecanismos legais. 6a ed., São Paulo: Atlas, 2016, p. 213). Por sua vez, Rogério Sanches
Cunha e Ronaldo Batista Pinto entendem que o diploma legal não formula essa exigência (Leis especiais
comentadas artigo por artigo. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 1848). Sob a égide do diploma legal anterior
(que possuía redação semelhante ao atual), o STJ entendeu não haver tal exigência, consignando que “à
míngua de previsão legal, não há como se reputar nulo o procedimento investigatório levado a cabo na
hipótese em apreço, tendo em vista que o artigo 2º, inciso II, da Lei n. 9.034/95 não exige a prévia
autorização judicial para a realização da chamada ‘ação policial controlada’, a qual, in casu, culminou na
apreensão de cerca de 450 kg (quatrocentos e cinquenta quilos) de cocaína.” (5a Turma, HC 119.205/MS,
Min. Jorge Mussi, j. 29.09.2009).

202 de 564

MANUAL DE ORIENTAÇÃO FUNCIONAL
organizações criminosas (art. 1o da Lei n. 12.850/2013), de lavagem de dinheiro
(art. 1o, §6o, da Lei n. 9.613/1998), dos crimes previstos na Lei de Drogas (art. 53 da
Lei n. 11.343/2006) e dos delitos indicados no art. 190-A da Lei n. 8.069/1990 –
ECA;
b) envolve complexa técnica especial de investigação, que associa diversos riscos
e custos;
c) possui natureza instrumental e, como tal, não conduz à direta obtenção da
prova, mas é meio para angariar outros elementos de prova acerca da atividade
criminosa.
6-5.6.2 – Elaboração do pedido
Caso compreenda pela adequação da utilização da infiltração de agentes, o
Agente Ministerial deverá formular o pedido judicial, contendo:
a) sumária descrição dos fatos;
b) indicação de que o crime sob investigação envolve o previsto no art. 1 o da Lei n.
12.850/2013 ou uma das hipóteses indicadas no item 6-5.6.1, alínea “a”, retro;
c) a modalidade de infiltração (física ou virtual);
d) a efetiva demonstração de que a prova não pode ser produzida por outros
meios;
e) a especificação das atividades probatórias que se pretende sejam realizadas
pelo agente infiltrado;
f) o lapso temporal pelo qual a diligência se estenderá, observando os limites e as
possibilidades de prorrogação previstas no art. 10, §3 o e no art. 10-A, §4o, da Lei n.
12.850/2013 e no art. 190-A, III, da Lei n. 8.069/1990 – ECA; e
g) quando possível, os nomes ou apelidos dos investigados acompanhados da
indicação dos indícios de participação e, se virtual, os dados cadastrais ou de
conexão que permitam a identificação de tais pessoas.
6-5.6.3 – Cautelas adicionais
Na formulação do pedido, durante a realização das diligências e após a respectiva
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conclusão, o Agente Ministerial deve:
a) zelar pela preservação da identidade do agente infiltrado, de forma a preserválo no momento da apresentação do requerimento judicial e da elaboração da
denúncia, bem como evitar que seja ele ouvido como testemunha na ação penal;
b) comunicar o juízo acerca de eventuais intercorrências no curso da execução da
medida;
c) promover o controle estrito do prazo de realização da diligência, zelando para
que o eventual pedido de prorrogação seja apresentado antes do escoamento
desse prazo e em tempo hábil para que a decisão judicial seja proferida antes do
referido encerramento;
d) adotar conduta proativa para a sustação da diligência sempre que sobrevierem
indícios seguros de que há risco iminente para o agente infiltrado;
e) requisitar, quando necessário, a elaboração de relatório da atividade de
infiltração;
f) zelar pela juntada do relatório circunstanciado ao final da diligência, observando
as especificidades exigidas para os casos de infiltração virtual de agentes (art. 10A, §5o, da Lei n. 12.850/2013).

6-5.7 – Colaboração premiada
6-5.7.1 – Aspectos antecedentes
Ao início de qualquer tratativa destinada à negociação de uma colaboração
premiada, o membro do Ministério Público deve considerar os seguintes
aspectos:
a) o fundamento legal de eventual colaboração46;

46 Nesse sentido, a colaboração premiada está prevista na Lei n. 9.807/1999 (Lei de Proteção a
testemunhas e acusados colaboradores), bem como está contemplada em diplomas legais específicos
para algumas modalidades de crimes: Lei n. 12.850/2013 (portanto, prevista para investigações que têm
por objeto atividades desenvolvidas por organizações criminosas), no art. 159, §4 o, do CP (para o crime
de extorsão mediante sequestro), no art. 25, §2o, da Lei n. 7.492/1986 (para os crimes contra o sistema
financeiro nacional), no art. 16 da Lei n. 8.137/1990 (para os crimes contra a ordem tributária), no art. 1 o,
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b) a natureza instrumental da medida, caracterizada como meio de obtenção de
novas provas e informações;
c) o caráter excepcional da medida, que exige seja ponderado sobre (c.1) a real
necessidade e utilidade da medida para a descoberta de outros elementos
indiciários e probatórios dos fatos e respectiva autoria; (c.2) a existência de séria
possibilidade de obtenção de informações, provas e ativos que de outra maneira
não seriam alcançados pela investigação;
d) os limites de sua atribuição, considerando as regras decorrentes das
prerrogativas de foro;
e) as consequências decorrentes do início das tratativas, que impedem o
posterior indeferimento da colaboração sem que haja justa causa para tanto (art.
3º-B, §2o, da Lei n. 12.850/2013);
f) a caracterização do instituto como estratégia de defesa do investigado, de
modo que a iniciativa de dar início a tratativas para a colaboração é do
investigado;
g) a recomendação de que se busque a atuação conjunta de outro membro do
Ministério Público, privilegiando o auxílio daqueles que integram os Grupos de
Atuação Especializada (GAECO, GEPATRIA e GAEMA).
6-5.7.1.1 – Participação de advogado
O interessado deve estar acompanhado de advogado constituído ou estar
assistido pela Defensoria Pública, especialmente quando ocorrer o início às
tratativas, as negociações, a eventual assinatura do Acordo de Colaboração
Premiada e a realização da oitiva.
6-5.7.1.2 – Dever de disclaimer
O Agente Ministerial deve esclarecer ao interessado e ao respectivo advogado no
que consiste o Acordo de Colaboração Premiada, o procedimento a ser
observado, as dificuldades que podem ser enfrentadas, os limites e possibilidades
§5o, da Lei n. 9.613/1998 (para os crimes de lavagem de dinheiro) e no art. 41 da Lei n. 11.343/2006 (para
os crimes previstos na Lei de Drogas).
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dos benefícios passíveis de serem obtidos, bem como o dever de sigilo e de
confidencialidade (inclusive nos casos em que as negociações restarem
infrutíferas).
6-5.7.2 – Procedimentalização
Até que sobrevenha disciplina normativa em sentido diverso, as tratativas
destinadas à celebração de acordo de colaboração premiada devem ser autuadas
como Procedimento Administrativo, atribuindo-se o nível de sigilo absoluto no
sistema PRO-MP ou ePROMP.
Nesse procedimento, devem ser registradas as tratativas entabuladas (inclusive
as relacionadas a entrega de documentos ou eventuais elementos de prova),
elaborando atas minimamente descritivas, em que constem data, local,
participantes e breve sumário dos assuntos tratados, podendo-se utilizar a
gravação audiovisual (ou recurso semelhante) para o registro dos atos (art. 4 o, §13,
da Lei n. 12.850/2013).
6-5.7.2.1 – Inexistência de procedimento investigatório em curso
Caso não haja procedimento investigatório em curso e exista mais de uma
unidade ministerial com atribuição na matéria, o advogado/defensor do
interessado ou o respectivo pedido escrito devem ser encaminhados ao
Coordenador Administrativo, a fim de que haja a distribuição antecipada do caso
(ou a eventual identificação do Promotor Natural já existente), observada a
manutenção do sigilo nesse trâmite.
6-5.7.3 – Proposta de Colaboração Premiada
Recebida a proposta para formalização do acordo de colaboração premiada, o
membro do Ministério Público deve:
a) observar, de forma estrita, o dever de sigilo;
b) analisar, a partir dos parâmetros indicados no item 6-5.7.1, a conveniência e
oportunidade de se iniciar a negociação da colaboração premiada; e
c) adotar as providências necessárias para que haja a designação de outro
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membro para também atuar durante as tratativas e negociações (item 6-5.7.1,
alínea “g”).
6-5.7.3.1 – Indeferimento sumário da Proposta de Colaboração Premiada
Entendendo impertinente ou inconveniente a proposta, o membro do Ministério
Público deverá indeferir sumariamente o requerimento, por meio de
pronunciamento fundamentado, cientificando o interessado acerca da decisão.
6-5.7.3.2 – Recebimento da Proposta de Colaboração Premiada
Compreendendo viável a proposta, o membro do Ministério Público deverá atentar
para os seguintes aspectos:
a) se a proposta é firmada pelo interessado e respectivo advogado/defensor ou,
se assinada apenas por advogado, houve a juntada de procuração com poderes
específicos para oferecer a proposta de colaboração;
b) a conveniência de elaborar “Termo de Recebimento da Proposta de Colaboração”
e a necessidade de firmar o “Termo de Confidencialidade”, a ser firmado(s) pelo(s)
membro(s) do Ministério Público, pelo colaborador e pelo advogado/defensor, a
fim de bem demarcar o início das negociações e o marco inicial da
confidencialidade, nos termos do art. 3º-B, caput e §5o, da Lei n. 12.850/2013.
6-5.7.3.3 – Conteúdo da Proposta de Colaboração Premiada
Ao apreciar o conteúdo da Proposta de Colaboração Premiada e os respectivos
anexos, o Agente Ministerial deve zelar para que cada fato típico ou conjunto de
fatos típicos intrinsecamente ligados seja apresentado em termo próprio e
apartado (anexos), a fim de viabilizar a manutenção do sigilo acerca de cada um
deles e permitir a investigação individualizada. Em relação a cada um dos anexos,
deve verificar se foi observado o contido no art. 3o-C, §4º, da Lei n. 12.850/2013.
6-5.7.3.3.1 – Elementos de prova e de corroboração
O membro do Ministério Público deve analisar, de forma detida, a suficiência dos
elementos de prova e de corroboração, a fim de verificar se os fatos apresentados
pelo colaborador estão suficientemente corroborados por outros elementos
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probatórios (inclusive externos e em poder de terceiros).
6-5.7.3.3.2 – Complementação da Proposta de Colaboração Premiada
Caso os fatos não estejam suficientemente descritos ou não contem com a
indicação completa das provas de corroboração, o Agente Ministerial deve:
a) realizar entrevista com o proponente, acompanhado de seu advogado; e
b) restituir os anexos à parte interessada para que os complemente.
6-5.7.3.3.3 – Pré-acordo de Colaboração Premiada
De forma excepcional, havendo fatos dependentes de apuração para a
confirmação da Proposta de Colaboração Premiada, o Agente Ministerial deve
zelar para que seja firmado o pré-acordo da colaboração, registrando-se os
termos negociados.
6-5.7.3.3.4 – Dilação instrutória
Também de forma excepcional e a partir das nuances do caso concreto, é possível
a realização de diligências investigatórias prévias à celebração do Acordo de
Colaboração Premiada. Quanto a elas, o Agente Ministerial deve avaliar:
a) a necessidade de tal realização, a fim de complementar o objeto, os fatos
narrados e a respectiva definição jurídica;
b) a conveniência de tal realização, com o objetivo de verificar a relevância, a
utilidade e o potencial da colaboração antes da fixação de eventuais benefícios.
6-5.7.4 – Definição do objeto da colaboração premiada
Após as complementações ou dilações instrutórias que porventura se fizerem
necessárias, o membro do Ministério Público deve zelar para que a Proposta de
Colaboração Premiada indique, de forma clara, quais serão os fatos que comporão
o objeto da colaboração. Nessa análise, o Agente Ministerial deve ter em conta a
suficiência dos anexos e dos respectivos elementos de corroboração.
6-5.7.4.1 – Suspensão de medidas investigatórias
O recebimento da Proposta de Colaboração Premiada não implica a suspensão
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das investigações. No entanto, é possível negociar, de modo excepcional, a
suspensão da propositura de medidas processuais penais cautelares e
assecuratórias, bem como medidas processuais cíveis admitidas pela legislação
em vigor. Nessa última hipótese, caso o Agente Ministerial não reúna atribuição na
esfera cível, deve buscar a aquiescência do membro do Ministério Público com
atribuição na referida área.
6-5.7.4.2 – Fatos relacionados a atribuições de outros membros do Ministério
Público
Se a Proposta de Acordo de Colaboração Premiada redundar na indicação de fatos
que se relacionem com a atribuição de outros membros do Ministério Público, o
Agente Ministerial responsável pela condução do caso buscará convidar o
membro com atribuição concorrente para participar das tratativas destinadas à
formalização do acordo.
6-5.7.4.3 – Fatos relacionados a eventual detentor de foro por prerrogativa de
função
Havendo a indicação consistente de fato praticado por eventual detentor de foro
por prerrogativa de função, a questão deverá ser remetida à Autoridade com
atribuição para atuar em face do fato (Procurador-Geral de Justiça, ProcuradorGeral da República ou Procurador Regional da República) tão logo sobrevenha a
indicação. Na origem, não devem ser praticados novos atos até que sobrevenha o
posicionamento da referida Autoridade.
6-5.7.5 – Negociação dos benefícios do Acordo de Colaboração Premiada
O membro do Ministério Público somente deve iniciar as discussões sobre os
benefícios da Colaboração Premiada depois de definido o respectivo objeto (item
6-5.7.4, retro). Ao propor os benefícios, o Agente Ministerial deve considerar os
parâmetros indicados no art. 4o, §1o, da Lei n. 12.850/2013.
6-5.7.5.1 – Limites
O Agente Ministerial deve observar as limitações do art. 4 o, §4o, §5o, §7o, II, §7o-B,
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da Lei n. 12.850/2013, assim como não deve se comprometer com benefícios
inexequíveis ou que dependam da concordância de órgãos não envolvidos na
negociação.
6-5.7.5.2 – A suspensão do prazo para oferecimento da denúncia
A eventual suspensão do prazo para oferecimento da denúncia em face do
colaborador (art. 4o, §3o, da Lei n. 12.850/2013) deve ser objeto de expressa
previsão no Acordo de Colaboração Premiada.
6-5.7.5.3 – O benefício de não-exercício da ação penal
O benefício de não-exercício da ação penal deve observar os limites do art. 4 o, §4o
e §4º-A, da Lei n. 12.850/2013 (“ausência de prévio conhecimento acerca da
infração que veio a ser revelada”) e ser reservada para situações extraordinárias.
Nesse sentido, deve-se considerar, também, os seguintes parâmetros:
a) a gravidade da ofensa e a importância do caso para se alcançar efetiva
aplicação e observância das leis penais;
b) o valor da potencial declaração ou das provas a serem produzidas para
investigação ou para o processo;
c) a qualidade do material probatório apresentado e das declarações do
colaborador;
d) a culpabilidade da pessoa em relação aos outros acusados;
e) a possibilidade de processar de maneira eficaz o acusado, sem a concessão do
benefício de não exercício da ação penal;
f) reparação integral do dano, se for o caso.47
6-5.7.6 – O conteúdo do Acordo de Colaboração Premiada
Na celebração do Acordo de Colaboração Premiada, o Agente Ministerial deve
estar atento aos seguintes aspectos:
a) existência de cópia dos documentos pessoais do colaborador e procuração
47 Parâmetros constantes da Orientação Conjunta n. 01/2018, da 2 a e 5a Câmaras de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Federal.
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outorgada ao advogado;
b) assinatura do Acordo pelo colaborador e respectivo advogado/defensor;
c) necessidade de verificar, pessoalmente, se o colaborador está ciente, de forma
inequívoca, acerca dos termos do Acordo de Colaboração Premiada e respectivas
consequências jurídicas, com especial atenção para esclarecimentos acerca da
(c.1) renúncia ao direito ao silêncio (art. 4o, §14, da Lei n. 12.850/2013); e (c.2) do
compromisso de dizer a verdade (art. 4o, §14, da Lei n. 12.850/2013).48
6-5.7.6.1 – Cláusulas do Acordo de Colaboração Premiada49
Durante a redação do Acordo de Colaboração Premiada, o Agente Ministerial deve
atentar para os seguintes pontos:
a) indicação da base jurídica que autoriza a referida celebração (Constituição,
Convenções Internacionais e fundamento legal);
b) inclusão da qualificação completa do colaborador;
c) expressa identificação do advogado/defensor do colaborador;
d) demonstração do atendimento ao interesse público na celebração do acordo,
descrevendo-se a oportunidade, efetividade e utilidade do acordo;
e) clara definição do objeto do Acordo, contendo (e.1) a descrição genérica dos
fatos que serão revelados e por quem (a descrição específica deve constar dos
anexos individualizados a que se refere o item 6-5.7.3.3, retro); (e.2) a
demonstração da relevância das informações e das provas (rememorando que não
é suficiente a indicação de fatos, mas é necessário apontar informações e provas
que permitam revelar o efetivo cometimento dos ilícitos); (e.3) a disciplina acerca
de novos fatos que venham a ser revelados (previsão quanto a eventual
aditamento do acordo e as respectivas consequências);

48 Diante da nova redação do art. 3º-C, §3 o, da Lei n. 12.850/2013, o Agente Ministerial deve dispensar
especial atenção à extensão da cláusula, a fim de tornar clara a renúncia ao silêncio e o compromisso de
falar a verdade nas hipóteses em que se está a apontar fatos para os quais o colaborador não concorreu
ou que não possuam relação direta com a investigação.
49 Parâmetros constantes da Orientação Conjunta n. 01/2018, da 2 a e 5a Câmaras de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Federal.
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f) a descrição das obrigações do colaborador, considerando especialmente: (f.1) o
detalhamento das provas e informações relevantes (formas, prazos, locais etc.);
(f.2) o compromisso de cessação das condutas ilícitas; (f.3) o compromisso de
colaboração plena e sem reservas e a adoção de conduta pautada na honestidade,
lealdade e boa-fé, incluindo expressa declaração sobre haver (ou não) procurado
anteriormente outro órgão ou unidade do Ministério Público para tentativa de
acordo; (f.4) o compromisso de falar a verdade em todas as investigações,
procedimentos e processos extrajudiciais e judiciais em que venha a depor como
testemunha ou interrogado, nos termos do Acordo; (f.5) o perdimento do produto
ou proveito do crime; (f.6) a fixação de valor relativo à antecipação de reparação
de danos, ressalvando-se, de forma expressa, a prerrogativa de outros órgãos e
Instituições buscarem o ressarcimento que reputam devido; (f.7) a fixação de
eventual multa; (f.8) a previsão de garantias vinculadas ao pagamento dos valores
fixados e o respectivo modo de execução; (f.9) a inclusão de declaração de que
todas as informações prestadas são verdadeiras e precisas, sob pena de
rescisão50; (f.10) a obtenção de autodeclaração de todos os bens que integram o
patrimônio do Colaborador, ainda que em nome de terceiros, indicando-se que
eventual omissão contraria o dever de boa-fé e leva à rescisão do Acordo; (f.11) a
previsão de que o Colaborador deve adotar conduta processual compatível com a
vontade de colaborar (vedação ao venire contra factum proprium);
g) os compromissos do Ministério Público, destacando-se os de (g.1) estipular
benefícios penais ao colaborador; (g.2) estabelecer forma de cumprimento dos
benefícios; e (g.3) defender a validade e eficácia do Acordo perante terceiros;
h) a disciplina da adesão e do compartilhamento de provas;
i) a previsão expressa de renúncia ao exercício da garantia contra a
autoincriminação e do direito ao silêncio (ainda que prevista dentre as obrigações
50 É conveniente avaliar a inclusão de cláusulas que prevejam sanções ao Colaborador que omita
informações pontuais quanto a determinado elemento probatório, a fim de permitir que, caso fornecida
a devida complementação e sem prejuízo da aplicação das sanções previstas, não haja a rescisão do
Acordo.
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do Colaborador, revela-se conveniente e oportuno estabelecer, de forma
expressa e em separado, tal previsão);
j) as hipóteses e consequências de eventual rescisão, incluindo eventual previsão
de cláusula penal, correção monetária e juros;
k) se possível, os eventuais efeitos civis do acordo51;
l) a previsão acerca do Juízo perante o qual será requerida a homologação;
m) as garantias reais ou fidejussórias destinadas a garantir o cumprimento da
avença;
n) a previsão da necessidade de manutenção de sigilo até o recebimento da
denúncia (art. 7o, §3o, da Lei n. 12.850/2013);
o) a declaração de expressa aceitação do Acordo (pelo Colaborador e pelo
advogado).
6-5.7.6.2 – Oitiva do Colaborador
Atingido o consenso acerca das cláusulas que constarão do Acordo de
Colaboração Premiada e antes da respectiva assinatura, o Colaborador,
acompanhado por seu advogado, deve ser ouvido acerca de cada um dos fatos
que integram a colaboração.
O Agente Ministerial deve zelar para que sejam produzidas oitivas individualizadas
para cada um dos fatos (uma oitiva distinta para cada anexo), valendo-se do uso
de recursos audiovisuais (art. 4o, §13, da Lei n. 12.850/2013).
6-5.7.7 – Frustração das tratativas ou Retratação do Acordo de Colaboração
Premiada
Frustradas as tratativas de Acordo de Colaboração Premiada ou retratando-se as
partes até a homologação judicial do Acordo, as provas e elementos de
informação colhidos deverão ser restituídos ao Colaborador, na presença de seu
advogado/defensor, certificando tal providência no procedimento destinado a
51

Nessa hipótese, caso o Agente Ministerial não reúna atribuição na esfera cível, deve zelar para que haja
a aquiescência do membro do Ministério Público com atribuição na referida área.
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instrumentalizar as referidas tratativas. O Procedimento Administrativo deve ser
arquivado em razão da perda de objeto, mantendo-se o sigilo.
6-5.7.8 – Fase de homologação judicial do acordo
Ouvido o Colaborador e assinado o Acordo de Colaboração Premiada, o membro
do Ministério Público deve adotar as providências necessárias à formulação do
pedido de homologação do Acordo, dispensando especial atenção à preservação
do sigilo no momento da distribuição, apurando de forma rigorosa os níveis de
sigilo das diferentes classes processuais do Projudi, conforme indicado no item 65.1.1, retro.
6-5.7.8.1 – Discordância pelo Juízo
A homologação judicial do Acordo observa os parâmetros de análise do art. 4 o, §7o,
da Lei n. 12.850/2013. Recusada a homologação e discordando-se das eventuais
adequações propostas pelo Juízo (art. 4o, §8o, da Lei n. 12.850/2013), o membro do
Ministério Público deve adotar as providências necessárias à defesa do Acordo,
inclusive mediante a propositura das medidas e recursos cabíveis.
6-5.7.8.2 – Homologação pelo Juízo
Homologado judicialmente o Acordo, cópia da decisão deve ser encartada ao
Procedimento Administrativo, devendo o membro do Ministério Público atentar
para a necessidade de se posicionar sobre os fatos descritos em cada um dos
anexos, promovendo a instauração (ainda que escalonada) dos procedimentos
investigatórios criminais que deles decorrem ou indicando os procedimentos
investigatórios criminais já em trâmite em que tais fatos já são apurados.
6-5.7.8.3 – Arquivamento do Procedimento Administrativo
O Procedimento Administrativo que culminou com a assinatura do Acordo de
Colaboração Premiada somente deve ser arquivado após certificada as
providências adotadas acerca dos fatos narrados em cada um dos anexos
(instauração de Notícia de Fato, instauração de Procedimento Investigatório
Criminal, indicação do Procedimento Investigatório Criminal que já apura os fatos
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etc.), a fim de se evitar o arquivamento implícito.
6-5.7.8.4 – Fiscalização do Acordo de Colaboração Premiada
Na hipótese de o Colaborador haver assumido obrigações que se protraem no
tempo e que ultrapassam medidas diretamente atreladas a procedimentos
investigatórios (Inquérito Policial ou Procedimento Investigatório Criminal), o
Agente Ministerial deve promover a fiscalização do Acordo de Colaboração
Premiada em Juízo e, se necessário, instaurar Procedimento Administrativo
destinado a essa finalidade específica.
6-5.7.8.5 – Rescisão do Acordo de Colaboração Premiada
Apurado o descumprimento do Acordo de Colaboração Premiada em cláusula que
implique a respectiva rescisão, o membro do Ministério Público deve formular tal
pleito judicialmente, apresentando as evidências da causa da rescisão.
6-5.7.9 – Acordo de Colaboração Premiada celebrado por Delegado de Polícia
Conforme decisão do STF (ADI 5.508, Pleno, Min. Marco Aurélio, j. 20.06.2018), os
Delegados de Polícia podem formalizar Acordo de Colaboração Premiada. Ao se
manifestar sobre tais acordos, o membro do Ministério Público, na qualidade de
titular da ação penal, pode:
a) ratificar os termos do acordo (se com ele concorda e, em especial, nos casos
em que dele participou desde a origem);
b) recusar fundamentadamente o acordo e, caso homologado, propor os recursos
cabíveis;
c) substituir o acordo por outro; ou
d) entendendo não haver justa causa para ação penal, posicionar-se pela rejeição
do acordo firmado pelo Delegado de Polícia e, de forma concomitante, promover o
arquivamento da investigação.
Se necessário, o Agente Ministerial poderá realizar ou requisitar a realização de
diligências imprescindíveis à análise dos termos do acordo ou à formação da
opinio delicti.
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6-5.7.9.1 – Os limites da atuação do Delegado de Polícia
Ao se posicionar sobre o acordo firmado pelo Delegado de Polícia, o membro do
Ministério Público deve observar as seguintes questões:
a) se o acordo foi formalizado na fase investigatória e, em caso negativo, adotar
as providências necessárias para que seja proposta reclamação (art. 102, I, l, da
CF), considerando os limites traçados pelo STF (ADI 5.508, Pleno, Min. Marco
Aurélio, j. 20.06.2018);
b) verificar se o acordo trata de matérias extrapenais e, em caso positivo,
contrapor-se a tal extensão, considerando-se os limites das atribuições do
Delegado de Polícia (atrelada exclusivamente à seara criminal);
c) identificar os benefícios acordados e se eles repercutem no direito de ação ou
de punir do Estado, posicionando-se de forma a preservar as atribuições
ministeriais (art. 129, I, da CF).
6-5.7.9.2 – Efeitos da celebração do Acordo de Colaboração Premiada pelo
Delegado de Polícia
Homologado judicialmente o Acordo de Colaboração Premiada celebrado pelo
Delegado de Polícia, o Ministério Público deva avaliar a eficácia da colaboração
(considerando os resultados obtidos) ao se posicionar pela aplicação dos
benefícios pactuados. Nessa ocasião, poderá requerer a aplicação total, a
aplicação parcial ou a não-aplicação dos benefícios.

6-6 – Fase investigatória: investigação patrimonial
6-6.1 – Considerações Gerais
Relativamente a crimes com significativa repercussão patrimonial (isto é, que
envolvam consideráveis ganhos financeiros, impliquem movimentação de
vultosas quantias ou ensejem relevantes danos financeiros a coletividades ou ao
Erário), o Agente Ministerial deve adotar as providências voltadas à recuperação
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de ativos. Nesse ponto, deve atentar que a investigação patrimonial pode
envolver:
a) a recuperação dos ativos envolvidos na infração penal, independente da notícia
ou suspeita de lavagem de dinheiro. Nesse ponto, não se confunde com a
investigação do crime de forma propriamente dita, pois a finalidade de cada uma
das investigações é diversa; ou
b) a apuração do crime de lavagem de dinheiro que, como tal, exige a instauração
do Procedimento Investigatório Criminal, nos termos do item 6-3.3, retro.
Se, no curso da investigação patrimonial de que trata o item “a” sobrevier indícios
do crime de lavagem de dinheiro, deve haver a instauração do Procedimento
Investigatório Criminal para a apuração de tal crime, conforme descrito em “b”.

6-6.2 – Principal objetivo da investigação patrimonial: confisco ou perdimento de
bens
A finalidade última da investigação patrimonial é o confisco (ou perdimento) de
bens em razão da prática de determinado crime. A legislação penal prevê
diferentes modalidades de confisco, cabendo ao Agente Ministerial estar atento
ao objeto, à natureza jurídica, à finalidade e aos requisitos de cada uma delas.
Com o fito de facilitar essa avaliação, pode-se levar em consideração os
seguintes parâmetros:
Confisco como efeito da Sentença Condenatória
Instrumentos do crime
Modalidade

Objeto

Crimes

Fundamento

abrangidos

legal

Requisitos

Art. 91, II, do Demonstração
CP:
Instrumento

Crimes em

ilícito

geral

a

foi ele utilizado para a prática

obrigatório/aut do crime

217 de 564

que

efeito posse do bem é ilícita e que

genérico/

omático

de

da

MANUAL DE ORIENTAÇÃO FUNCIONAL
sentença
Confisco dos

Art. 91-A, §5o, Demonstração de que o bem

instrumentos

do CP: efeito foi

do crime

Crimes

utilizado

como

instrumento do crime e que:

específico/

a) a pena máxima para o

praticados por nãoorganizações

automático/não delito é superior a 6 (seis)

criminosas e

-obrigatório da anos; e

milícias

sentença

b) o crime foi praticado por
organizações criminosas ou

Instrumento
lícito

milícias.
Tráfico de
Drogas

Art. 243 da CF
c.c. art. 61 a 63 Correlação entre os bens
da

Lei

n. apreendidos e a prática do

11.343/2006
Lavagem de

crime específico

Art. 7o da Lei n.

Dinheiro

9.613/1998

Crimes

Art. 25 da Lei n.

ambientais

9.605/1998

Produto e Proveito do Crime
Modalidade

Objeto

Crimes

Fundamento

abrangidos

legal

Requisitos

Art. 91, II, do
Produto do

Crimes em

crime

geral

efeito Demonstração de que o bem

genérico/

foi obtido como resultado da

obrigatório/aut conduta típica

Confisco do

omático

produto ou do

da

sentença

proveito do
crime

Proveito do

diretamente

Crime

identificados

CP:

Art. 91, II, do Demonstração de que os
CP:
Crimes em
geral

efeito bens têm origem em ganhos

genérico/

decorrentes do ilícito

obrigatório/aut

Obs.: Há necessidade de indicação,

omático

na sentença, dos bens que devem
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sentença
Patrimônio

Demonstração do valor do

lícito do

produto ou proveito do crime,

agente em
Confisco por
equivalente

ser afetados

montante

Crimes em
geral

equivalente

Art. 91, §§1o e
2o,

do

CP:

efeito genérico/

ao produto ou

obrigatório/aut

proveito do

omático

crime (caso

da

sentença

esses não

correlacionando-se o valor
apurado ao patrimônio lícito a
compor o confisco.
Obs.: No valor do proveito do crime
incluem-se

os

valores

que

beneficiaram o imputado mesmo que
não hajam integrado o patrimônio
(por exemplo, uma viagem paga a

sejam

título de propina).

localizados ou
estejam no
exterior)
Demonstração da diferença
entre o patrimônio total e
compatível com o rendimento
Art. 91-A do CP:
Crimes em

efeito

geral, com

específico/

pena máxima

Confisco
alargado

não-

superior a 6

automático/não

(seis) anos de

-obrigatório da

reclusão

sentença

lícito, desde que:
a) a pena máxima para o
delito seja superior a 6 (seis)
anos;
b)

haja

expresso

requerimento do Ministério
Público

no

momento

do

oferecimento da denúncia; e
Diferença

c) a sentença declare o valor

entre o valor

da diferença e especifique os

do patrimônio

bens sobre os quais recairá o

do condenado

confisco.

e o patrimônio
compatível
com seu
rendimento

Art. 63-F da Lei Demonstração da diferença
11.343/2006:

entre o patrimônio total e

efeito

compatível com o rendimento

específico/

lícito e que:
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lícito

Tráfico de

a) a pena máxima para o

não-

automático/não delito é superior a 6 (seis)

Drogas

-obrigatório da anos;
sentença

b)

o

agente

possui

envolvimento

com

organização criminosa ou que
pratica condutas criminosas
de forma habitual, reiterada
ou profissional.
Demonstração de que bem

Bens, direitos

atrela-se,

e valores
direta ou
indiretamente

ainda

que

indiretamente, à prática do

Lavagem de
dinheiro

Art. 7o, I, da Lei

relacionados

n. 9.613/1998

com a prática

crime de lavagem de dinheiro
ou seu antecedente (ou seja,
que há vinculação com o
instrumento,

de lavagem de

produto

ou

proveito do crime de lavagem

dinheiro,

ou seu antecedente)*

inclusive os
utilizados
para prestar

(*) Há quem entenda que se pode

fiança.

perseguir o patrimônio do agente
sem

demonstrar

tal

correlação,

cabendo ao investigado demonstrar
a origem lícita do bem.

Confisco como pena restritiva de direitos (art. 43, II, do CP)
Modalidade

Objeto

Crimes

Fundamento

abrangidos

legal

Requisitos

Indicação de que é possível a
substituição

da

pena

e

pertinente a aplicação do art.
Confisco-Pena

43,

Patrimônio

Crimes em

lícito do

geral, em que

condenado

Art. 43, II, do CP

seja pertinente (c.c. art. 44 e
a substituição
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da pena

45, §3o, do CP)

perquirir:
a) os efeitos econômicos do
crime; e
b) a situação patrimonial do
réu.

Fonte: Adaptado do material produzido pelo CAOP/CRIM. Oficinas para desenvolvimento de protocolos de investigação:
parâmetros para o desempenho de atividades investigativas do Ministério Público do Estado do Paraná. Curitiba, 2019,
Anexo II.

6-6.3 – Planejamento da investigação patrimonial
Na efetivação da investigação patrimonial, o Agente Ministerial deve planejar a
sua realização, com especial atenção aos seguintes pontos:
a) o “alvo” da investigação;
b) a necessidade (ou não) de abranger as relações pessoais, empresariais ou
profissionais do “alvo” da investigação;
c) a aferição da dimensão do objeto da investigação;
d) a real capacidade persecutória em face desse objeto (ocasião em que devem
ser ponderadas as limitações da unidade ministerial, da Instituição e de outras
estruturas estatais persecutórias que sejam instadas a colaborar nas atividades
investigativas); e
e) a organização estratégica das etapas investigativas, com preferência a
técnicas não-ostensivas de coleta de dados e informações; e
f) os tempos (timing) da investigação patrimonial, que pode não coincidir com o de
apuração do crime ele mesmo e a necessidade de compatibilizá-los nos casos em
que se exige a formulação de pedido expresso na denúncia (art. 91-A, §3o, do CP).52

52 Nos termos do Enunciado n. 02/CNPG, “Nos casos de confisco alargado (art. 91-A), para efeito de
indicação do valor a ser perdido (parágrafo 3o), basta a apresentação de cálculo simplificado, baseado nos
dados disponíveis no momento do oferecimento da denúncia, sem prejuízo do incremento do quantum
decorrente de eventuais provas que venham a ser aviadas aos autos no curso da instrução processual.”
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6-6.4 –Procedimentalização da investigação patrimonial
O art. 14 da Resolução CNMP n. 181/2017 e o art. 21 da Resolução PGJ n. 5.457/2018
preveem

que

as

atividades

de

persecução

patrimonial

devem

ser

operacionalizadas em um “anexo autônomo” do procedimento investigatório
(Inquérito Policial ou Procedimento Investigatório Criminal).
Excetuando tal alusão, não há disciplina específica sobre a procedimentalização
da investigação patrimonial no âmbito do Ministério Público Brasileiro ou no
Ministério Público do Estado do Paraná, de forma que tais atividades poderão ser
processadas em um “anexo” do procedimento investigatório, vinculado a um
procedimento persecutório principal (Inquérito Policial ou Procedimento
Investigatório Criminal).
Se e quando houver indícios do crime de lavagem de dinheiro, poderá haver a
instauração de Procedimento Investigatório Criminal destinado à apuração desse
crime específico, nos moldes previstos no item 6-3.3, retro.

6-6.5 – Medidas assecuratórias
Para adotar postura resolutiva na efetivação da persecução patrimonial, o Agente
Ministerial deve ter em conta (a) a finalidade geral dessas medidas; (b) o
montante a ser perseguido; (c) os requisitos gerais para concessão de tais
medidas; e (d) as espécies de medidas assecuratórias e seus requisitos.
6-6.5.1 – Finalidade geral
O objetivo das medidas assecuratórias é permitir a oportuna constrição de
ativos/valores, a fim de garantir a efetivação do confisco (perdimento de bens) se
e quando sobrevier a sentença condenatória, bem como assegurar a reparação do
dano, o pagamento de multas pecuniárias e despesas processuais.
6-6.5.2 – Extensão
Na promoção das medidas assecuratórias, a aferição do montante patrimonial a
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ser submetido à constrição não deve ser arbitrária, de forma que o Agente
Ministerial deve levar em conta:
a) se o bem/valor sobre o qual recairá a medida foi utilizado como instrumento do
crime e, em caso positivo, se há a possibilidade de constrição (ver item 6-6.2,
retro);
b) se o bem/valor sobre o qual recairá a medida é produto ou proveito do crime;
c) o montante correspondente ao produto e/ou proveito do crime, a fim de balizar
o equivalente a ser constrito;
d) o valor do patrimônio efetivo do investigado e o valor do patrimônio compatível
com os seus rendimentos lícitos, a fim de balizar os casos de confisco alargado;
e) o valor a ser reparado à vítima;
f) o valor das despesas processuais;
g) o valor da multa a ser eventualmente imposta.53
6-6.5.3 – Requisitos gerais: verossimilhança das alegações e perigo de demora
Na formulação dos pedidos de concessão de medidas assecuratórias, o membro
do Ministério Público deve demonstrar a verossimilhança das alegações e o perigo
de demora.
A verossimilhança das alegações atrela-se à demonstração da probabilidade de
ocorrência de um crime, acompanhada dos indicativos de autoria.
O perigo de demora exige que se demonstre a urgência da medida cautelar, isto é,
a necessidade de concessão para se evitar o perecimento do direito. Nessa
senda, estão incluídos os perigos à proteção do bem jurídico protegido pelo
direito material penal, mas também a necessidade de se proteger o resultado útil
do processo penal (isto é, o resultado das investigações, da instrução criminal e a

53 As hipóteses foram construídas a partir do material do CAOP/CRIM (Oficinas para desenvolvimento de
protocolos de investigação: parâmetros para o desempenho de atividades investigativas do Ministério
Público do Estado do Paraná. Curitiba, 2019, p. 9).

223 de 564

MANUAL DE ORIENTAÇÃO FUNCIONAL
efetividade da sentença penal condenatória).54
6-6.5.4 – Espécies de medidas assecuratórias: busca e apreensão, sequestro,
arresto e hipoteca
No CPP, há quatro medidas assecuratórias: busca e apreensão 55, sequestro,
arresto e hipoteca legal. Ao mesmo tempo, o Código Penal e a legislação especial
contemplam outras hipóteses de constrição patrimonial (art. 91, §2 o, do CP,
Decreto-Lei n. 3.240/1941, Lei n. 9.613/1998 e Lei n. 11.343/2006).
Ao formular o pedido de medidas assecuratórias, o membro do Ministério Público
deve considerar qual é o fundamento legal de seu pedido (o CPP, o CP ou a
legislação extravagante), bem como levar em consideração que essas medidas se
diferenciam precipuamente pelo (a) objeto da constrição; (b) finalidade almejada;
(c) requisitos específicos exigidos para o deferimento; e (d) efeitos produzidos,
devendo o membro do Ministério Público tomar em conta essas diferenças por
ocasião da formulação dos pedidos. Com o fito de facilitar tal aferição, apresentase o seguinte quadro sinóptico:
CPP e CP
Instrumento, produto ou proveito do crime
Modalidade

Objeto

Requisitos específicos*

Efeitos

Busca e
apreensão

Finalidade

Apreensão
Instrumento ou Demonstração das fundadas razões de física e/ou

(art. 240 do

produto do

CPP)

crime

que

serão

localizados

os

bens

buscados (ver item 6-5.2 retro)

Bloqueio
do bem

Demonstração de:
a) descabimento da busca e apreensão

54 Nesse sentido, ver MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Roteiro de atuação: persecução patrimonial e
administração de bens. Brasília: MPF, 2017, p. 124.
55 A busca e apreensão, a depender do objetivo visado, pode envolver uma medida cautelar pessoal,
probatória ou patrimonial. Nesse sentido, ver MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Roteiro de atuação:
persecução patrimonial e administração de bens. Brasília: MPF, 2017, p. 128.
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Proveito do

Apreensão

(art. 240 do CPP); e

crime: móveis b) indícios da proveniência ilícita do física e/ou
Sequestro
(art. 125 a

(art. 132 do
CPP)

132 do CPP)

bem.
Obs.: se ajuizada na fase investigatória, a ação

Bloqueio

penal deve ser proposta em 60 dias, sob pena de

Futuro

do bem

confisco

levantamento.

Proveito do

Demonstração

de

indícios

de

(perdimento
de bens)

do bem

crime: imóveis proveniência ilícita do bem

(anotação

(art. 125 a 131 do
CPP)

Bloqueio

Obs.: se ajuizada na fase investigatória, a ação

no registro

penal deve ser proposta em 60 dias, sob pena de

de

levantamento.

imóveis)

Patrimônio lícito
Modalidade

Objeto

Patrimônio

imóveis

de

realização

diligências tendentes à localização do

Futuro
confisco

de

produto ou proveito do crime;

art. 125 e ss

Finalidade

Apreensão

a) frustração das diligências ou da física e/ou

(art. 91, §2o, lícito: móveis e impossibilidade
do CP c.c.

Efeitos

Demonstração de:

Sequestro
subsidiário

Requisitos específicos*

Bloqueio

(perdimento

do bem

de bens)

b) a estimativa do valor do produto ou

do CPP)

proveito do crime;
Patrimônio

Deve-se atentar para a necessidade

lícito: imóveis de:
a) identificação do bem; e
(art. 136 do
Arresto

CPP)

b) promover-se,

na sequência,

a

especialização e a hipoteca do bem;
Obs.:

(arts. 136 e

Imposição

necessidade

de

que

se

de
restrição

adotem

providências para inscrição da hipoteca no prazo

137 do CPP)

Reparação

de 15 dias, sob pena de levantamento.

Patrimônio

Devem ser demonstradas:

lícito: móveis a) penhorabilidade dos bens;
(art. 137 do
CPP)

b) inexistência ou insuficiência dos
bens imóveis

Apreensão
física
e/ou
Bloqueio
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do bem
Patrimônio

Hipoteca
(arts. 134 e

Deve haver:

lícito: imóveis a) a identificação do bem;

135 do CPP)

custas

Imposição

b) o acompanhamento da questão até
que

sobrevenha

a

anotação

da

de
restrição

hipoteca na matrícula do imóvel.

Legislação especial
Instrumento, produto e proveito do crime (compreensão alargada)
Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas)
Modalidade

Objeto

Busca e

Instrumento,

Apreensão

proveito ou

a) quanto aos instrumentos, nexo de

produto do

instrumentalidade entre os bens e o

crime (bens,

delito. Não é relevante se a posse do

art. 60 da
Lei n.
11.343/2006

direitos e

instrumentos cuja
posse seja lícita.

Lei

instrumento é lícita ou ilícita.

Finalidade

Apreensão
dos bens

Futuro
confisco

b) quanto ao produto ou proveito do

e/ou

crime, indícios de que os bens, direitos
e valores possam ser considerados
produto ou proveito do crime.

art. 60 da

Efeitos

Deve-se demonstrar:

valores).

Obs: abrange os

Sequestro

Requisitos

(perdimento
de bens)

Bloqueio
dos bens

n.

11.343/2006
Lei n. 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro
Modalidade

Objeto
Instrumento,

Requisitos

Efeitos

Deve-se demonstrar:

Busca e

proveito ou

a) quanto aos instrumentos, nexo de Apreensão

apreensão*

produto do

instrumentalidade entre os bens e o

crime (bens,

delito. Não é relevante se a posse do

(art. 4o,
caput)

direitos e
valores) do

Finalidade

instrumento é lícita ou ilícita
b) quanto ao produto ou proveito do
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crime, indícios de que os bens, direitos

crime de

lavagem ou do e valores possam ser considerados

Bloqueio

produto ou proveito do crime, mesmo

dos bens

antecedente.
Sequestro*

que em nome de interposta pessoa.
Obs:

a

(art. 4o,

Diante da repercussão econômica,

interpretação

é

caput)

deve haver proporcionalidade entre os

alargada,
abrangendo
em

bens

nome

de

interposta pessoa.

valores

buscados

e

os

que

correspondem a produto ou proveito
do crime.

Diverso
daquele que
pode ser
obtido com

Medida

Deve-se salientar a pertinência e cautelares

cautelar

proporcionalidade da medida pleiteada nominadas.

inominada*

Ex.:
anotação de
indisponibili
dade

Patrimônio Lícito
Decreto-Lei n. 3.240/1941
Modalidade

Objeto

Requisitos

Efeitos

Finalidade

Deve-se demonstrar:
a) na verossimilhança das alegações, a
probabilidade da ocorrência de crime
que cause prejuízo à Fazenda Pública e
indícios da responsabilidade;

Bens
móveis:
apreensão

b) os bens que devem ser atingidos
pela medida; e
Patrimônio
lícito:
Sequestro

quaisquer bens

c) a relação de proporcionalidade entre
os

valores

envolvidos

na

prática

delitiva e os bens que se pretendem
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especial

de danos,

(inclusive bens atingidos.

(Decreto-

em poder de

Lei n.

terceiros, se

3.240/1941) adquiridos com
dolo ou culpa
grave)

prestação
Obs.: o perigo de demora é implícito (STJ, Corte

pecuniária,

Especial, RCDESP no Inq 561/BA,Min. Eliana

multa e

Calmon, j. 17.06.2009)

custas

Obs.2: se ajuizada na fase investigatória, a ação
penal deve ser proposta em 90 dias, sob pena de
levantamento.
Obs.3: sendo imóvel, é necessário promover a
especialização da hipoteca legal (art. 4o, §2o, do
Decreto-Lei n. 3.240/1941)

Lei n. 9.613/1998 (Lei de Lavagem de dinheiro)
Modalidade

Objeto

Requisitos

Efeitos

Finalidade

Bens

Deve-se demonstrar:
a) na verossimilhança das alegações, a

móveis:

probabilidade da ocorrência do crime apreensão

Arresto**

de

(art. 4o, §4o)

lavagem

e

indícios

da

responsabilidade);
b) os bens que devem ser atingidos
pela medida;

Hipoteca**

Patrimônio

(art. 4o, §4o)

lícito

Bens

c) a relação de proporcionalidade entre

imóveis:

os valores da reparação do dano,

restrição

prestação pecuniária, multa e custas e

de danos,

os bens que se pretendem atingidos.
Diverso
daquele que

prestação
pecuniária,

pode ser

multa e

obtido com

custas

Medida

Deve-se salientar a pertinência e cautelares

Cautelar

proporcionalidade da medida pleiteada nominadas.

Inominada**

Reparação

Ex.:
anotação de
indisponibili
dade

(*) Ao lado desses requisitos, sempre se faz necessário indicar a verossimilhança das alegações e o perigo de demora,
exigível em toda e qualquer medida cautelar (item 6-6.5.3, retro).
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(**) A Lei n. 9.613/1998 não declina as modalidades de medidas assecuratórias cabíveis, havendo necessidade de
interpretar suas disposições em conjunto com as regras gerais do CPP. Justamente por esse motivo, parece bastante
plausível cogitar-se do ajuizamento de medidas cautelares inominadas, amparadas no poder geral de cautela.

6-6.6 – Destinação dos bens sequestrados, arrestados ou bloqueados
Havendo êxito nas medidas assecuratórias, o membro do Ministério Público deve
dispensar atenção à guarda e à conservação dos bens vinculados às medidas
assecuratórias por si propostas, inclusive por meio da adoção das providências
necessárias à formulação do pedido de alienação antecipada de bens.
6-6.6.1 – Alienação antecipada de bens
Inicialmente, a alienação antecipada de bens vinha prevista para antecipar a
destinação aos bens de fácil deterioração (art. 120, §5 o e art. 137, do CPP). Na
atualidade, deve ser levada a efeito sempre que os bens “estiverem sujeitos a
qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para
sua manutenção” (art. 144-A do CPP, original sem grifo).
Ao lado dessa disposição (que se aplica a todos os crimes), há previsões
específicas acerca da alienação antecipada na Lei de Drogas (art. 60-A, art. 61 e
art. 62-A da Lei n. 11.343/2006) e na Lei de Lavagem de Dinheiro (art. 4 o, §1o e art.
4º-A da Lei n. 9.613/1998). Nesse cenário, havendo apreensão de bens, o membro
do Ministério Público deve ponderar sobre a necessidade e a oportunidade de
formular pedido de alienação antecipada de bens, ocasião em que deverá atentar
para os seguintes pontos:
a) o fundamento legal autorizativo da alienação (se a regra geral do art. 144-A do
CPP ou disposições da legislação especial) e respectivas especificidades;
b) a demonstração concreta da verossimilhança das alegações e o perigo de
demora que amparam a formulação do pedido;
c) a necessidade de avaliação dos bens que serão alienados e de realização da
alienação por meio de leilão público;
d) a necessidade de depósito dos valores auferidos em contas judiciais vinculadas
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ao processo principal; e
e) a identificação da natureza dos objetos que serão alienados (se instrumento,
produto, proveito do crime ou integrantes do patrimônio lícito), a natureza da
medida assecuratória que os arrecadou e a futura destinação pretendida
(confisco/perdimento de bens, reparação de dano, prestação pecuniária,
pagamento de multas ou custas processuais), a fim de facilitar, em momento
oportuno, a destinação dos valores.

6-7 – Fase investigatória: conclusão
6-7.1 – Declinação de atribuições
6-7.1.1 – Declínio de atribuições
Se o membro do Ministério Público compreender não possuir atribuições para
apreciar os fatos apurados no procedimento investigatório de índole criminal
(Inquérito Policial, Procedimento Investigatório Criminal ou Notícia de Fato
Criminal), deverá declinar tal circunstância em decisão fundamentada e remeter o
feito ao Agente Ministerial que reputa detentor de atribuições para examinar a
questão, abstendo-se de tecer considerações acerca do mérito da questão.
6-7.1.1.1 – Inquéritos Policiais Físicos: providências
A declinação de atribuições dos Inquéritos Policiais físicos deve ser anotada no
PRO-MP em campo próprio (“Declinação”) e operacionalizada por meio da
Escrivania, a fim de que os dados sejam anotados na Vara Criminal e no Cartório
Distribuidor.56
Se o destinatário da declinação for unidade ministerial que integra o MPPR, o
Agente Ministerial da unidade de origem, tão logo receba a comprovação de que

56 A despeito da atecnia, a declinação deve ser registrada no PRO-MP como “conflito de competência”, a
fim de que seja operacionalizada por intermédio do Poder Judiciário e garanta-se os registros
necessários perante o Cartório da Vara Criminal e o Cartório Distribuidor da Comarca de origem e da
Comarca de destino.
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os autos foram recebidos no destino, deve diligenciar para que a unidade
destinatária receba os autos formalmente perante o PRO-MP. Por sua vez, o
Agente Ministerial responsável pela unidade destinatária deve zelar pelo formal
recebimento dos autos no PRO-MP tão logo receba o caderno procedimental.
Se o destinatário da declinação for outro ramo do Ministério Público (MPF, por
exemplo) ou o Ministério Público de outro estado, a declinação deve ser anotada
no PRO-MP, o que ensejará o automático encerramento do Inquérito Policial no
referido sistema.
6-7.1.1.2 – Inquéritos Policiais Eletrônicos: providências
A declinação de atribuições nos Inquéritos Policiais Eletrônicos deve ser
formulada diretamente nos autos eletrônicos, diligenciando-se para que a
Escrivania efetue a remessa dos autos para a Comarca em que atua a unidade
ministerial para a qual foi declinada a atribuição, ocasião em que os dados serão
captados automaticamente pelo PRO-MP.
6-7.1.1.3 – Procedimentos Investigatórios Criminais e Notícias de Fato Criminais:
providências
A declinação de atribuições promovida em Procedimentos Investigatórios
Criminais e Notícias de Fato Criminais devem observar as mesmas formalidades
mencionadas no item 6-7.1.1.1 (para os Inquéritos Policiais Físicos), excetuada a
necessidade de passagem pelo Poder Judiciário.
6-7.1.1.4 – Declínio de atribuições para a Promotoria de Justiça de Auditoria Militar
A Lei n. 13.491/2017 ampliou o conceito de crime militar impróprio (art. 9 o, II, CPM),
mas a constitucionalidade das disposições é discutida perante o STF (ADI n.
5.804, Min. Gilmar Mendes). Ao mesmo tempo, há a possibilidade de que as
atribuições ministeriais sejam distribuídas de forma diferente da distribuição de
competência dos órgãos jurisdicionais. Assim, ao se posicionar pela eventual
declinação de atribuições relativamente a tais crimes, o Agente Ministerial deve
verificar se se está diante de um crime militar sob o ângulo formal e material, bem
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como verificar a atual disciplina da distribuição de atribuições do MPPR
relativamente

à

matéria

e

o

atual

andamento

da

Ação

Direta

de

Inconstitucionalidade a respeito do tema.
6-7.1.2 – Conflito de atribuições
Recebidos os autos em razão de declinação de atribuições e não havendo
concordância com a referida remessa, o membro do Ministério Público deverá
suscitar o respectivo conflito negativo de atribuições perante a ProcuradoriaGeral de Justiça (se o conflito envolver outro Agente Ministerial do MPPR) ou
perante o CNMP (se o conflito envolver Agente Ministerial integrante de outro
Ministério Público).57
6-7.1.2.1 – Conflito de atribuições no âmbito do MPPR
Tratando-se de Inquérito Policial, Procedimento Investigatório Criminal ou Notícia
de Fato Criminal físicos, o conflito de atribuições deve ser instaurado nos
próprios autos, ocasião em que o Agente Ministerial deverá:
a) remeter o caderno procedimental à Procuradoria-Geral de Justiça,
acompanhada das razões que suscitam o conflito, anotando-se a referida
remessa no PRO-MP; e
b) nos casos de Inquéritos Policiais, comunicar a instauração do conflito à
Escrivania para fins de registro.
Tratando-se de Inquérito Policial Eletrônico, o conflito de atribuições deve ser
instaurado nos próprios autos eletrônicos, requerendo-se a remessa dos autos
para a unidade do Projudi denominada “Procuradoria-Geral de Justiça – art. 28 do
CPP e Conflito de Atribuição Criminal”.
Tratando-se de Notícia de Fato Criminal ou Procedimento Investigatório
Criminal eletrônicos, até que sobrevenha funcionalidade que permita a remessa
57 O STF entende não possuir competência para dirimir conflito de atribuições entre diferentes Ministérios
Públicos. Em um primeiro momento, compreendia que o conflito deveria ser dirimido pela ProcuradoriaGeral da República (Pet. 6.132, 1a Turma, Min. Edson Fachin, j. 16.08.2016). Na atualidade, compreendeuse que o conflito deve ser dirimido pelo CNMP (Pet 4.891, Pleno, Min. Alexandre de Moraes, j. 16.06.2020;
Pet. 5.091, Pleno, Min. Alexandre de Moraes, j. 16.06.2020 e Pet-AgR 5.756, Pleno, Min. Alexandre de
Moraes, j. 16.06.2020).
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dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça no ePROMP, o conflito deve ser
suscitado em apartado, identificando o número dos autos a que se refere,
acompanhado de cópia integral do feito extraída do ePROMP. A suscitação do
conflito deve ser anotada na movimentação do procedimento extrajudicial.
6-7.1.2.2 – Conflito de atribuições entre Ministérios Públicos
O conflito de atribuições deve ser instaurado nos próprios autos do procedimento
físico – Inquérito Policial, Procedimento Investigatório Criminal ou Notícia de Fato
criminal –, ocasião em que o Agente Ministerial deverá:
a) extrair e anexar cópia integral do procedimento no PRO-MP, remetendo o
caderno procedimental ao CNMP e anotando a suscitação do conflito no PRO-MP;
b) nos casos de Inquéritos Policiais, comunicar a suscitação do conflito à
Escrivania para fins de registro; e
c) acompanhar, periodicamente, a decisão acerca do conflito suscitado.
Nos casos de procedimentos extrajudiciais eletrônicos (Inquérito Policial,
Procedimento Investigatório Criminal ou Notícia de Fato criminal), a suscitação do
conflito deve ocorrer por meio do envio de cópia integral dos autos extraída do
sistema de tramitação eletrônica do feito (Projudi e/ou ePROMP). No mais, devem
ser observadas as alíneas “b” e “c”, retro.
Sobrevindo decisão que reconheça a atribuição do MPPR, o Agente Ministerial
deve anexar a decisão do CNMP aos autos e promover a continuidade do
procedimento, adotando as providências faltantes para que as investigações
sejam concluídas.
Sobrevindo decisão que reconheça a atribuição de outro Ministério Público, o
procedimento de índole criminal (Inquérito Policial, Procedimento Investigatório
Criminal ou Notícia de Fato Criminal) deve ser integralmente remetido ao
Ministério Público que se reputou deter atribuição para o caso, encerrando-se o
feito no PRO-MP e/ou ePROMP.
Em qualquer caso, se o feito envolver Inquérito Policial, a decisão acerca do
conflito de atribuições deve ser comunicada à Escrivania para fins de registro.
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6-7.1.3 – Conflito de atribuições vs. conflito de competência
O conflito de atribuições (isto é, conflito de atuação entre dois órgãos do
Ministério Público) não se confunde com o conflito de competência (isto é, o
conflito de atuação entre dois órgãos jurisdicionais). Enquanto não sobrevier
decisão de cariz jurisdicional58 e antes do oferecimento da denúncia, o membro
do Ministério Público deve privilegiar a instauração de conflito de atribuições em
vez da instauração do conflito de competência.

6-7.2 – Promoção de arquivamento
6-7.2.1 – Fundamentação
As promoções de arquivamento de Inquéritos Policiais, Procedimentos
Investigatórios Criminais, Notícias de Fato Criminais ou quaisquer peças de
informação devem ser concretamente fundamentadas, com a exposição dos
fatos, relatório das investigações praticadas, discussão do caso e conclusão.
A discussão do caso deve demonstrar, de forma concreta, as razões pelas quais o
Ministério Público deixará de promover a ação penal. Por sua vez, a conclusão
deve indicar, de forma expressa, a hipótese legal do arquivamento.
6-7.2.1.1 – Hipóteses legais de arquivamento
O Agente Ministerial deve atentar que as hipóteses legais de arquivamento das
investigações criminais são extraídas, a contrario sensu, dos incisos II e III do art.
395 do CPP e do art. 397 do CPP. O art. 28 do CPP apenas estabelece o mecanismo
de controle e revisão da promoção de arquivamento já lançada, não sendo
fundamento legal hábil para embasar a promoção de arquivamento propriamente
dita.

58 Os despachos judiciais que se limitam a remeter os autos de Inquérito Policial a outro Juízo por
requerimento do membro do Ministério Público não envolvem decisão que expressam o exercício da
jurisdição, razão pela qual ensejam a instauração de conflito de atribuições e, não, conflito de
competência (STF, Pet. 3.631, Pleno, Min. Cezar Peluso, j. 06.12.2007).
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6-7.2.1.2 – Exaurimento e pertinência atual das diligências
As promoções de arquivamento fundadas na ausência de justa causa (art. 395, III,
do CPP, a contrario sensu) devem demonstrar a existência de investigação
completa e exauriente acerca dos fatos ou, então, a impertinência da
continuidade das investigações no momento atual. Nessa última hipótese, devese considerar a antiguidade do fato, o esgotamento das diligências investigatórias
razoavelmente exigíveis e a inexistência de linha investigatória potencialmente
idônea a amparar a continuidade das investigações.
6-7.2.1.2.1 – Inércia estatal na atividade investigatória
O Agente Ministerial deve evitar fundar o arquivamento de investigações criminais
em simples alusão à inércia estatal na atividade investigatória, uma vez que tal
ordem de argumentos pode contrariar os interesses tutelados pelo Ministério
Público (especialmente em casos graves ou revestidos de complexidade).
6-7.2.1.3 – Crimes culposos
Na promoção de arquivamentos de crimes culposos, a análise deve centrar-se na
conduta do investigado, evitando-se considerações sobre a conduta da vítima.
Nesse ponto, o Agente Ministerial deve (a) evitar a afirmação de ocorrência de
culpa exclusiva da vítima, considerando os reflexos de tal assertiva em sede de
responsabilidade civil; e (b) atentar que a eventual concorrência de culpas,
independente do grau, não afasta a responsabilidade penal do investigado.
6-7.2.1.4 – Insignificância
Nas promoções de arquivamento que invoquem o princípio da insignificância, o
Agente Ministerial deve efetuar análise ampla do caso concreto e demonstrar a
presença dos requisitos que a autorizam. A análise não deve se pautar em
critérios meramente matemáticos, mas promover um juízo amplo (“conglobante”)
da situação, a fim de demonstrar (a) a ofensividade mínima da conduta do agente;
(b) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; (c) a inexpressividade
da lesão jurídica causada; e (d) a ausência de periculosidade social (STF, RHC
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190.315, 2a Turma, Min. Edson Fachin, j. 15.12.2020). Ainda, deve ter em conta que
o STF fixou a tese de que “a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa
reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso
concreto” (STF, HC 123.108, Pleno, Min. Roberto Barroso, j. 03.08.2015).
6-7.2.1.5 – Causas de extinção da punibilidade
Enquanto mantida a vigência da redação original do art. 28 do CPP 59, havendo a
ocorrência de prescrição em abstrato ou de outra causa legal de extinção da
punibilidade, o Agente Ministerial deve formular requerimento para que haja a
declaração judicial da referida circunstância, promovendo-se o arquivamento
como consequência de tal requerimento.
6-7.2.1.5.1 – Prescrição em perspectiva vs. ausência de interesse de agir
É inviável a formulação de requerimento para reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética (reconhecimento direto
da “prescrição antecipada” ou “prescrição em perspectiva”), conforme Súmula n.
438/STJ. No entanto, a aferição da pena em potencial pode se revelar útil, em
sede de Inquérito Policial, para avaliar a presença (ou ausência) do interesse de
agir como uma das condições do exercício da ação penal pública.
6-7.2.1.5.2 – Morte do agente: comprovação
Para a declaração da extinção da punibilidade em decorrência da morte do agente
(art. 107, I, do CP), é imprescindível a juntada da certidão de óbito (art. 62 do CPP),
não sendo possível a substituição de tal documento por informações extraídas de
sistemas informatizados.
6-7.2.2 – A perfectibilização da promoção de arquivamento: art. 28 do CPP
O arquivamento das investigações criminais envolve a externalização da opinio
delicti, conforme a atribuição constitucionalmente prevista no art. 129, I, da CF.
Assim sendo, o arquivamento deve ser diretamente promovido pelo Agente

59 A alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 está atualmente suspensa por decisão do STF (ADI 6.305,
Min. Luiz Fux, j. 22.01.2020, decisão monocrática).
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Ministerial com atribuição para atuar no caso, a ser homologada pelo Poder
Judiciário (enquanto vigorar a redação original do art. 28 do CPP) ou no âmbito do
próprio Ministério Público (se e quando passar a vigorar a redação do art. 28 do
CPP dada pela Lei n. 13.964/2019).60
6-7.2.2.1 – A homologação do arquivamento pelo Poder Judiciário
De acordo com a redação original do art. 28 do CPP (por ora em vigor), a promoção
de arquivamento deve ser submetida à homologação do Poder Judiciário,
devendo o Agente Ministerial:
a) formular, ao final da promoção de arquivamento, pedido de homologação
judicial61;
b) dispensar especial atenção à hipótese aventada para fundamentar o
arquivamento,

considerando

os

eventuais

efeitos

da

coisa

julgada

operacionalizados pela decisão de homologação do arquivamento;
c) utilizar corretamente as ressalvas previstas no art. 18 do CPP e na Súmula n.
524/STF, deixando de mencioná-las nos arquivamentos decorrentes do
reconhecimento da atipicidade62 ou em que seja invocada eventual hipótese de
extinção da punibilidade; e
d) anotar ou zelar para que a Secretaria anote a promoção de arquivamento no
PRO-MP e a respectiva remessa dos autos ao Poder Judiciário.
6-7.2.3 – Destinação dos bens apreendidos
Ao formular a promoção de arquivamento, o Agente Ministerial deve verificar se
há bens apreendidos no referido feito e, em caso positivo, adotar as providências
necessárias (inclusive na via judicial) para promover a legal destinação dos
60 A alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 está atualmente suspensa por decisão do STF (ADI 6.305,
Min. Luiz Fux, j. 22.01.2020, decisão monocrática).
61 O pedido de homologação judicial não se confunde com a formulação de requerimento para o
arquivamento. A promoção de arquivamento é expressão da opinio delicti e, como tal, de atribuição
exclusiva do Ministério Público. O Poder Judiciário apenas atua como instância revisora anômala das
promoções de arquivamento. Como tal, limita-se a homologar o arquivamento ou, em caso de
discordância, submeter a questão à análise da Procuradoria-Geral de Justiça.
62 Nos casos de arquivamentos fundados na ocorrência de excludente de ilicitude, admite-se o
desarquivamento em razão de notícia ou superveniência de novas provas (STF, HC 87.395, Pleno, Min.
Ricardo Lewandowski, j. 23.03.2017).
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objetos.63
6-7.2.3.1 – Destinação de valores decorrentes de fiança
Na eventualidade de promoção de arquivamento de Inquéritos Policiais que
registrem prévio arbitramento de fiança, importante velar para que, após a
homologação da promoção de arquivamento pelo juízo, o valor respectivo seja
efetivamente restituído ao acusado, que normalmente não tem ciência de que faz
jus a este direito (art. 337 do CPP e art. 646 do Código de Normas da CorregedoriaGeral de Justiça).

6-7.3 – Acordo de Não Persecução Penal – ANPP
6-7.3.1 – Aspectos antecedentes
Ao cogitar da formulação do ANPP, o membro do Ministério Público deve
considerar que o ANPP:
a) é alternativa à oferta da denúncia. Logo, não é cabível em casos de
arquivamento e exige que a investigação já reúna elementos suficientes para a
deflagração da ação penal;
b) exige que o investigado confesse formal e circunstanciadamente a conduta
delitiva;
c) somente é cabível se necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do
delito;
d) possui natureza negocial e, como tal, o respectivo oferecimento não é
obrigatório.64 No entanto, por envolver exercício da discricionariedade regrada
atribuída ao membro do Ministério Público, é necessário que se externalizem as
razões que embasaram a não-aplicação do instituto;

63 Para o desempenho dessa atividade, revela-se útil a consulta ao Manual de Bens Apreendidos, da
Corregedoria Nacional de Justiça (Brasília: CNJ, 2011, disponível em: https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/2011/01/MANUAL_DE_GESTO_DOS_BENS_APREENDIDOS_cd.pdf).
64 Nesse sentido, o Enunciado n. 19/CNPG: “O acordo de não persecução penal é faculdade do Ministério
Público, que avaliará, inclusive em última análise (§ 14), se o instrumento é necessário e suficiente para a
reprovação e prevenção do crime no caso concreto.”
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e) estabelece direitos e obrigações acordados voluntariamente. Portanto, as
obrigações assumidas pelo investigado não possuem a natureza de pena ou de
outros efeitos da condenação, não podendo delas se extrair as mesmas
consequências jurídicas da sanção penal em sentido estrito (em especial, o ANPP
não é apto a gerar reincidência)65; e
f) pode contemplar condições de cumprimento que, para a sua escorreita
aferição, demandam que a investigação também esteja madura do ponto de vista
patrimonial (em especial, a aferição do valor da reparação dos danos à vítima ou a
apuração do proveito do crime).
6-7.3.2 – Avaliação quanto ao cabimento do ANPP
6-7.3.2.1 – Momento procedimental
O momento adequado para a celebração do ANPP é antes da deflagração da Ação
Penal. No entanto, a avaliação acerca do cabimento (ou não) do ANPP deve
ocorrer

ao

final

das

investigações,

quando

o

caderno

investigatório

(Procedimento Investigatório Criminal ou Inquérito Policial) reunir elementos
suficientes ao exercício da opinio delicti, isto é, quando já houverem sido coligidas
as provas da materialidade e indícios suficientes de autoria. Quando pertinente,
deve-se avaliar, também, a maturidade da investigação do ponto de vista
patrimonial, especialmente no que se refere à quantificação do dano, a fim de
aferir se há elementos seguros para a formulação de proposta acerca das
condições que constarão do futuro ANPP
6-7.3.2.1.1 – ANPP e audiência de custódia
Na medida em que a formulação da proposta de ANPP pressupõe a maturidade
das investigações, não se revela viável a celebração de tais acordos em sede de
audiência de custódia.

65 Nesse sentido, o Enunciado n. 25/CNPG: “O acordo de não persecução penal não impõe penas, mas
somente estabelece direitos e obrigações de natureza negocial e as medidas acordadas voluntariamente
pelas partes não produzirão quaisquer efeitos daí decorrentes, incluindo a reincidência.”
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6-7.3.2.1.2 – Crimes praticados antes da vigência da Lei n. 13.964/2019
Entende-se cabível o ANPP relativamente a fatos ocorridos antes da vigência da
Lei n. 13.964/2019.
6-7.3.2.1.3 – Processos Criminais em curso na superveniência da Lei n. 13.964/2019
Tem-se entendido que é cabível o ANPP nos processos criminais em curso no
momento em que passou a vigorar a Lei n. 13.964/2019, desde que antes da
prolação da sentença.66
6-7.3.2.2 – Pressupostos e Requisitos
Ao promover a avaliação sobre o cabimento do ANPP, o Agente Ministerial deve
verificar:
a) se o caso não comporta arquivamento;
b) se a celebração do acordo é necessária e suficiente para a reprovação e
prevenção do delito;
c) a existência (ou a possibilidade de superveniência) de confissão formal e
circunstanciada acerca da conduta sob investigação; e
d) a presença dos requisitos objetivamente aferíveis para a formulação do ANPP.
6-7.3.2.2.1 – Inviabilidade do arquivamento
O ANPP é alternativa ao oferecimento da denúncia. Portanto, é juridicamente
inviável propô-lo nos casos que comportam arquivamento. Por conseguinte, ao
pretender formular o ANPP, o Agente Ministerial deve certificar-se sobre a
existência de elementos de informação suficientes para a deflagração da ação
penal (prova da materialidade e indícios de autoria), a partir dos elementos
constantes do caderno investigatório (Procedimento Investigatório Criminal ou
Inquérito Policial).
6-7.3.2.2.2 – Incompatibilidade com o oferecimento da denúncia
Na medida em que o ANPP é alternativa à deflagração do Processo Criminal, é

66 O cabimento de ANPP em Processos Criminais deve ser discutido pelo Plenário do STF (HC 185.913/DF,
Min. Gilmar Mendes), de modo que o Agente Ministerial deve acompanhar a discussão.
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logicamente inviável o oferecimento do ANPP em cota contemporânea ao
oferecimento da denúncia.
6-7.3.2.2.3 – Necessidade e suficiência do ANPP
A celebração do ANPP pressupõe a necessidade e suficiência da avença para a
reprovação e prevenção do crime, que devem ser concretamente aferidas a partir
dos

elementos

de

informação

constantes

do

caderno

investigatório

(Procedimento Investigatório Criminal ou Inquérito Policial).
6-7.3.2.2.4 – Confissão formal e circunstanciada
O ANPP também pressupõe a existência de confissão formal e circunstanciada
perante o Ministério Público, razão pela qual, mesmo havendo a confissão em
sede policial, o Agente Ministerial deve zelar pela realização de nova oitiva por si
conduzida (art. 28-A, caput, e § 3º, do CPP). Na realização de tal oitiva, o Agente
Ministerial deve:
a) atentar que a confissão é ato personalíssimo, de molde que o investigado
deverá ser ouvido diretamente;
b) garantir que o investigado esteja assistido por advogado/defensor;
c) esclarecer ao beneficiado e respectivo advogado/defensor os direitos
inerentes à condição de investigado (especialmente o direito ao silêncio) e os
benefícios que podem advir da eventual confissão (possibilidade de diminuição de
pena e de celebração do ANPP);
d) utilizar-se de meios audiovisuais para a colheita da oitiva;
e) formalizar a realização da oitiva por meio de termo firmado pelo Agente
Ministerial, pelo investigado e pelo advogado/defensor.
6-7.3.2.2.5 – Requisitos
Os requisitos objetivamente aferíveis para a celebração do ANPP são os
seguintes:
a) o caso não comportar transação penal (art. 76 da Lei n. 9.099/1995);
b) o caso não envolver crime praticado no âmbito de violência doméstica ou
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familiar67;
c) o caso não envolver crime praticado contra a mulher em razão da condição do
sexo feminino;
d) o crime não haver sido praticado com violência ou grave ameaça;
e) a pena mínima prevista para o delito ser inferior a 4 (quatro) anos, ocasião em
que devem ser consideradas as causas de aumento (em seu patamar mínimo) e as
causas de diminuição (em seu patamar máximo), a fim de se obter a efetiva pena
mínima para o delito68;
f) o investigado não ser reincidente e não haver elementos de informação que
indiquem conduta criminosa habitual, reiterada ou profissional, excetuando-se as
situações

em

que

as

infrações

pretéritas

possam

ser

consideradas

insignificantes; e
g) o investigado não haver sido beneficiado, nos 05 (cinco) anos anteriores ao
cometimento da infração, por outro ANPP, transação penal ou suspensão
condicional do processo.
6-7.3.2.3 – Descabimento do ANPP
Identificado o descabimento do ANPP, o Agente Ministerial deve declinar os
motivos que impediram a incidência do instituto, por meio de pronunciamento
fundamentado, ainda que esteja ele contemplado na cota contemporânea ao
oferecimento da denúncia.
6-7.3.3 – Condições do ANPP
Verificado o cabimento, em abstrato, do ANPP, o Agente Ministerial deve

67 Nessa hipótese, importa a configuração da relação doméstica ou familiar, sendo irrelevante o sexo da
vítima.
68 Têm-se por norte os entendimentos consolidados nas Súmulas n. 723/STF (“Não se admite a suspensão
condicional do processo por crime continuado, se a soma da pena mínima da infração mais grave com o
aumento mínimo de um sexto for superior a um ano.”) e n. 243/STJ (“O benefício da suspensão do
processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso
formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela
incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano.”). Nesse sentido, o Enunciado n. 29/CNPG:
“Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o artigo 28-A, serão consideradas as
causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto, na linha do que já se dispõe os enunciados
sumulados nº 243 e nº 723, respectivamente, do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal”.
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preocupar-se com a definição das condições que deverão ser cumpridas pelo
investigado, a fim de que o Acordo revele-se necessário e suficiente para a
prevenção e repressão do ilícito. As condições previstas no art. 28-A, I a V, do CPP
são as seguintes:
a) reparação do dano ou restituição da coisa à vítima, salvo a impossibilidade de
fazê-lo;
b) renúncia a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como
instrumentos, produto ou proveito do crime;
c) prestação de serviços à comunidade;
d) pagamento de prestação pecuniária; e/ou
e) outras condições que, fixadas por prazo determinado, sejam compatíveis e
proporcionais com a infração penal imputada.
6-7.3.3.1 – Reparação do dano ou restituição da coisa à vítima
Considerando o contido no art. 17 da Resolução CNMP n. 181/2017, a reparação do
dano ou restituição da coisa à vítima deve ser tomada como condição obrigatória
para a celebração do ANPP.69 Assim, o membro do Ministério Público deve
diligenciar para que sobrevenham aos autos informações que permitam a
escorreita formulação dessa condição ou a expressa dispensa da reparação no
caso de impossibilidade.
6-7.3.3.2 – Renúncia ao instrumento, produto ou proveito do crime
Dada a possibilidade de fixação de tal condição, nos crimes com repercussão
patrimonial, o membro do Ministério Público deve atentar para a necessidade de
se efetuar a investigação patrimonial contemporaneamente à investigação do
delito, a fim de que seja possível indicar, com suficiente grau de certeza, os
eventuais instrumentos, produtos ou proveitos do crime.

69 Nesse sentido, confira-se a Proposta de protocolo de atuação: Acordo de Não Persecução Penal (art. 28A da Lei 13.964/19). Curitiba, 2020, divulgada pelo CAOP/CRIM.
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6-7.3.3.3 – Prestação de serviço à comunidade
Ao fixar a prestação do serviço à comunidade, o membro do Ministério Público
deve atentar para os seguintes aspectos:
a) o cálculo do período pelo qual o serviço à comunidade deve ser prestado (nos
termos do art. 28-A, III, do CPP, o período deve corresponder à pena mínima
cominada, diminuída de um a dois terços); e
b) a referência normativa contemplada nas Instruções Normativas TJPR/ MPPR n.
01/2014 e n. 02/2014.
6-7.3.3.4 – Prestação pecuniária
Ao fixar a prestação pecuniária, o membro do Ministério Público deve atentar para
os seguintes aspectos:
a) a proporcionalidade dos valores fixados, tomando-se por parâmetro o produto
ou o proveito do crime; e
b) a referência normativa contemplada nas Instruções Normativas TJPR/ MPPR n.
01/14 e n. 02/14.
6-7.3.3.5 – Fixação de outras condições
Na fixação de outras condições, o membro do Ministério Público deve observar a
proporcionalidade e a razoabilidade da medida fixada, privilegiando aquelas que
guardem pertinência temática com a infração penal sobre a qual versa o ANPP.
6-7.3.4 – Formulação da proposta do ANPP
Identificado o cumprimento dos pressupostos e requisitos, bem como reunidos
elementos de informação suficientes para a escorreita indicação das condições,
o membro do Ministério Público deve adotar as diligências necessárias para a
notificação do investigado acerca da possibilidade de celebração do ANPP.
A notificação do investigado para a propositura do ANPP poderá ser realizada pela
unidade ministerial ou, havendo arranjo local, com o auxílio da estrutura do Poder
Judiciário. Independente do meio eleito para a referida notificação, o membro do
Ministério Público deve zelar para que:
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a) o investigado seja informado sobre a necessidade de constituição de advogado
(ou, em caso de impossibilidade financeira, os locais em que pode buscar a
assistência judiciária);
b) a negociação do acordo envolva, tão somente, o Ministério Público, o
investigado (devidamente assistido por advogado/defensor) e, eventualmente, a
vítima.70-71
6-7.3.4.1 – Registro do início das tratativas
O início das tratativas para a oferta do ANPP deve ser registrado no competente
procedimento investigatório (Inquérito Policial ou Procedimento Investigatório
Criminal), com inclusão de anotação no PRO-MP ou ePROMP.
6-7.3.4.2 – Negociação do ANPP
Atendida a notificação pelo investigado e respectivo advogado/defensor, o
Agente Ministerial deve esclarecer-lhes acerca do ANPP, seus pressupostos,
requisitos e consequências. Manifestado o interesse do investigado e do defensor
na celebração do acordo, o Agente Ministerial deve:
a) colher a confissão circunstanciada do investigado, nos termos do item 67.3.2.2.4, retro; e
b) negociar as condições que devem ser cumpridas pelo investigado, nos termos
do item 6-7.3.3, retro.
6-7.3.4.3 – Frustração das negociações
Se, iniciadas as negociações para a celebração do ANPP, não houver acordo
acerca das condições que devem ser assumidas pelo investigado, o Agente
Ministerial deverá oferecer a denúncia e declarar, de modo fundamentado, a
70 Em razão da previsão do art. 28-A, I, do CPP e do contido no art. 17 da Resolução CNMP n. 181/17, também
é oportuna a intimação da vítima, de forma simplificada e expedita, para acompanhar a eventual
formalização do Acordo.
71 A ausência de participação do Poder Judiciário no momento da celebração da avença decorre das
limitações a ele impostas na análise do conteúdo do Acordo. Nesse sentido, o Enunciado n. 24/CNPG: “A
homologação do acordo de não persecução penal, a ser realizada pelo juiz competente, é ato judicial de
natureza declaratória, cujo conteúdo analisará apenas a voluntariedade e a legalidade da medida, não
cabendo ao magistrado proceder a um juízo quanto ao mérito/conteúdo do acordo, sob pena de afronta ao
princípio da imparcialidade, atributo que lhe é indispensável no sistema acusatório.”
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frustração das negociações em cota contemporânea à inicial acusatória.
6-7.3.5 – Celebração do ANPP
O ANPP deve ser celebrado nos próprios autos do procedimento investigatório
(Inquérito Policial ou Procedimento Investigatório Criminal). Para a referida
celebração, o Agente Ministerial deve atentar para os seguintes aspectos:
a) necessidade de que o investigado esteja assistido por advogado/defensor em
todos os momentos atrelados à negociação e à celebração da avença (inclusive, e
especialmente, quando da confissão circunstanciada); e
b) necessidade de formalização da avença em termo escrito, firmado pelo
membro do Ministério Público, investigado e advogado/defensor.
6-7.3.5.1 – Conteúdo do ANPP
O ANPP deverá conter:
a) o número do procedimento e a qualificação completa do investigado;
b) a descrição sumária dos fatos a que se refere o Acordo e a respectiva
tipificação;
c) a declaração acerca do concreto cumprimento dos pressupostos e requisitos
que autorizam a celebração do acordo;
d) as condições que deverão ser cumpridas pelo investigado, com indicação clara
e objetiva do tempo e do modo de cumprimento (por exemplo, identificação dos
valores que devem ser restituídos e das datas em cada uma das obrigações deve
ser adimplida);
e) o modo de comprovação do cumprimento das obrigações, inclusive por meio da
fixação de obrigação acessória com essa finalidade, estabelecendo o
compromisso de o investigado apresentar tais comprovações (ou eventuais
justificativas para o descumprimento) independentemente de notificação, sob
pena de rescisão do compromisso72;
72 Nesse sentido, Enunciado n. 26/CNPG: “Deverá constar expressamente no termo de acordo não
persecução penal as consequências para o descumprimento das condições acordadas, bem como o
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f) as consequências para o descumprimento das obrigações acordadas.
6-7.3.6 – Pedido judicial para homologação do ANPP
Celebrado o ANPP, o Agente Ministerial deve formular requerimento para a
designação de audiência voltada à homologação do acordo (art. 28, §4 o-A, do
CPP), instruindo o pedido com os seguintes documentos:
a) caderno investigatório de origem;
b) documentos de identificação, notificações, boletins de ocorrência,
informações de contato das partes etc., na hipótese de tais dados ainda não
constarem do caderno investigatório;
c) o Termo em que consta o ANPP, devidamente assinado pelo investigado e
respectivo advogado, identificando, de forma expressa, o procedimento
investigatório por ele abrangido (Procedimento Investigatório Criminal ou
Inquérito Policial); e
d) o arquivo audiovisual em que conste a confissão circunstanciada.
Na mesma ocasião, deve requerer a intimação da vítima acerca da decisão de
homologação (art. 28, §9o, do CPP).
Na sequência, deve providenciar (ou zelar para que a equipe de apoio providencie)
a anotação da celebração do ANPP, no PRO-MP ou ePROMP, em campo próprio do
procedimento investigatório (Procedimento Investigatório Criminal ou Inquérito
Policial).
6-7.3.6.1 – Homologação do ANPP
Uma vez homologado o ANPP pelo Juízo, o Agente Ministerial deve adotar as
providências necessárias ao início da fiscalização da avença, propondo a
execução do ANPP no Projudi (aba “Processos” »

“Cadastrar Acordo de Não

Persecução Penal”). Caso não seja o responsável pela fiscalização da avença,

compromisso do investigado em comprovar o cumprimento das condições, independentemente de
notificação ou aviso prévio, devendo apresentar, imediatamente e de forma documentada, eventual
justificativa para o não cumprimento de qualquer condição, sob pena de imediata rescisão e oferecimento
da denúncia em caso de inércia (§ 10º).”
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deverá comunicar o dado ao Agente Ministerial com tal atribuição (e, se
necessário, promover a remessa do procedimento – Procedimento Investigatório
Criminal ou Inquérito Policial).
6-7.3.6.2 – Discordância do Juízo acerca dos termos do ANPP
O Juízo poderá indicar a necessidade de modificações no ANPP (art. 28-A, §5 o, do
CPP) ou recusar a homologação do referido Acordo (art. 28-A, §4 o e §7o, do CPP).
6-7.3.6.2.1 – Sugestões formuladas pelo Juízo
Quando houver sugestão de modificações, o membro do Ministério Público poderá
com elas concordar ou insurgir-se contra a decisão. Concordando com as
alterações sugeridas pelo Juízo, o membro do Ministério Público deverá
reformular o acordo e repropô-lo ao investigado e respectivo advogado/defensor,
apresentando a versão modificada novamente à homologação. Caso discorde da
decisão, a eventual insurgência deve ser externalizada por meio da interposição
de recurso em sentido estrito (art. 581, XXV, do CPP).73
6-7.3.6.2.2 –Recusa pelo Juízo
Havendo recusa da homologação pelo Juízo, o membro do Ministério poderá dar
continuidade às investigações (art. 28-A, §8 o, do CPP), oferecer a denúncia (art.
28-A, §8o, do CPP) ou insurgir-se contra a referida decisão por meio da
interposição de recurso em sentido estrito (art. 581, XXV, do CPP).
6-7.3.7 – Fiscalização do ANPP
O membro do Ministério Público deve adotar condutas proativas tendentes à
fiscalização do ANPP, de modo a:
a) tão logo haja a homologação do acordo pelo Juízo, cadastrar a execução do
ANPP no Projudi (aba “Processos” » “Cadastrar Acordo de Não Persecução Penal”).
Caso não seja o responsável pela fiscalização da avença, deverá comunicar o dado

73 De acordo com a parcela final do §7 o, do art. 28-A, do CPP, a ausência de atendimento à decisão que
determina adequações no Acordo gera a recusa da homologação. E a recusa da homologação é
discutível por intermédio de recurso em sentido estrito.
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ao Agente Ministerial com tal atribuição (e, se necessário, promover a remessa do
procedimento – Procedimento Investigatório Criminal ou Inquérito Policial);
b) promover, por intermédio do PRO-MP e/ou Projudi, o controle dos ANPPs
firmados ou cuja fiscalização seja de responsabilidade da unidade, intervindo
espontaneamente nos autos de fiscalização para aferir os eventuais
(des)cumprimentos das condições acordadas. Ou seja, espera-se que o Agente
Ministerial intervenha imediatamente nesses feitos, independentemente da
abertura de vista ou de determinação judicial para apresentação de
manifestação;
c) tão logo tenha conhecimento acerca do descumprimento de alguma das
condições da avença, adotar as providências necessárias para promover a
rescisão judicial do ANPP e o respectivo oferecimento da denúncia (art. 28-A, §10,
do CPP). Caso não possua atribuição para tanto, deverá comunicar o dado ao
Agente Ministerial com tal atribuição (e, se necessário, promover a remessa do
procedimento – Procedimento Investigatório Criminal ou Inquérito Policial); e
d) tão logo tenha conhecimento acerca do cumprimento da avença, adotar as
providências necessárias para a declaração de extinção da punibilidade de que
trata o art. 28-A, §13, do CPP. Caso não possua atribuição para tanto, deverá
comunicar o dado ao Agente Ministerial com tal atribuição (e, se necessário,
promover a remessa do procedimento – Procedimento Investigatório Criminal ou
Inquérito Policial).
6-7.3.7.1 – Cumprimento do ANPP: pedido de declaração da extinção da punibilidade
A consequência do cumprimento do ANPP é a extinção da punibilidade.
Identificado o cumprimento da avença, o Agente Ministerial deve:
a) requerer a declaração da extinção da punibilidade, apresentando os eventuais
documentos comprobatórios do cumprimento da avença que ainda não constem
dos autos judiciais; e
b) anotar a formulação de tal pedido no PRO-MP ou ePROMP, com o respectivo
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encerramento do procedimento investigatório (Inquérito Policial ou Procedimento
Investigatório Criminal) perante tais sistemas.
6-7.3.7.2 – Descumprimento do ANPP: pedido de rescisão judicial
A consequência imediata do descumprimento do ANPP é a rescisão da avença e a
posterior oferta de denúncia. Identificado o descumprimento da avença, o Agente
Ministerial deve:
a) formular pedido fundamentado de rescisão do ANPP, indicando, de forma clara,
quais foram as condições descumpridas;
b) instruí-lo com os eventuais documentos comprobatórios do descumprimento
da avença que ainda não constem dos autos judiciais;
c) requerer a intimação da vítima acerca do descumprimento da avença, nos
termos do art. 28-A, §9o, do CPP; e
d) anotar a formulação de tal pedido no PRO-MP ou ePROMP, sem promover o
encerramento do procedimento investigatório perante tais sistemas, viabilizando
o futuro oferecimento da denúncia.
6-7.3.7.2.1 – Consequências do descumprimento do ANPP e da rescisão do Acordo
Rescindido o ANPP, abre-se a possibilidade de oferecimento da denúncia. Em tal
ocasião, é viável que se utilize o descumprimento do ANPP como justificativa para
o não oferecimento de suspensão condicional do processo (art. 28-A, §11, do CPP).
Apresentada a denúncia, o referido oferecimento deve ser anotado no PRO-MP
(ou ePROMP), encerrando-se procedimento investigatório (Procedimento
Investigatório Criminal ou Inquérito Policial).
6-7.3.7.3 – Atribuição de múltiplas unidades ministeriais para atuar em face do
mesmo ANPP
Se e quando a unidade ministerial responsável pela fiscalização do ANPP for
diversa daquela que promoveu a celebração e a homologação do ANPP, o Agente
Ministerial responsável pela fiscalização do Acordo deverá:
a) observar as orientações contidas no item 6-7.3.7, retro, nos limites das
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respectivas atribuições;
b) de forma célere e imediata, comunicar e, se necessário, encaminhar o
procedimento (Inquérito Policial ou Procedimento Investigatório Criminal) à
unidade ministerial com atribuição para requerer a declaração de extinção da
punibilidade, a rescisão do ANPP e/ou o oferecimento da denúncia.

6-8 – Denúncia
6-8.1 – Aspectos Gerais
6-8.1.1 – Obrigatoriedade da ação penal vs. oportunidade da ação penal
Na atualidade, a ideia de obrigatoriedade da ação penal vem cedendo espaço para
a noção de oportunidade da ação penal. Nesse contexto, o Agente Ministerial deve
ter em conta que, ao deixar de oferecer denúncia em determinado caso, está
exercendo atribuição discricionária que se sujeita a determinados parâmetros
legais (“discricionariedade regrada”), razão pela qual as manifestações que
impliquem o não-exercício da ação penal (tal como as promoções de
arquivamento e o oferecimento dos benefícios pré-processuais) devem decorrer
de manifestações ministeriais concretamente fundamentadas.
6-8.1.2 – Arquivamento implícito
6-8.1.2.1 – Exclusão de investigados
Na hipótese de a denúncia não abranger todos os investigados, a cota ministerial
contemporânea à inicial acusatória deve conter a expressa promoção de
arquivamento relativamente às pessoas que foram excluídas da denúncia,
evitando-se o denominado arquivamento implícito.
6-8.1.2.2 – Exclusão de condutas investigadas
Na hipótese de a denúncia não abranger todas as condutas investigadas, a cota
ministerial contemporânea à inicial acusatória deve conter a expressa promoção
de arquivamento relativamente àquelas que foram excluídas da denúncia,
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evitando-se o denominado arquivamento implícito.
6-8.1.3 – Localização das informações relevantes
A denúncia é a peça que inaugura o Processo Criminal. Assim sendo, deve ser
construída de forma a facilitar a futura condução do processo, especialmente na
fase instrutória. Nesse contexto, é relevante que o Agente Ministerial mencione
as folhas ou movimento do Projudi em que estejam juntados:
a) a fotografia do denunciado, facilitando eventual reconhecimento. É
recomendável que essa referência seja feita no momento da qualificação do
denunciado, evitando incluir informações desnecessárias na imputação da
conduta;
b) autos de exibição e apreensão, autos de avaliação e laudos periciais,
demonstrando a existência de prova da materialidade da infração e facilitando a
respectiva localização dos documentos;
c) o registro civil ou documento de identificação do denunciado e das vítimas,
facilitando a localização de eventual prova de idade ou de parentesco se e quando
o dado envolver elementar do tipo, circunstância qualificadora, causa de aumento
ou agravante;
d)

os

depoimentos

de

eventuais

vítimas

e

testemunhas

ouvidas

extrajudicialmente, facilitando a localização das declarações no momento da
realização da audiência de instrução e julgamento. É recomendável que essa
referência seja feita no momento da elaboração do rol de testemunhas, evitando
incluir informações desnecessárias na imputação da conduta.
6-8.1.4 – Requerimentos complementares
Os requerimentos complementares – tais como a realização de diligências, a
decretação de prisão preventiva e a promoção de arquivamento acerca dos
delitos ou investigados não incluídos na denúncia – devem ser formulados em
apartado, em manifestação que acompanha a inicial acusatória, mas que não se
confunde com a parte expositiva da referida peça processual.
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6-8.2 – Conteúdo da denúncia: aspectos formais
Embora, à primeira vista, alguns dados da denúncia sejam considerados aspectos
formais, a menção a eles revela, ainda que de forma indireta, o entendimento do
Agente Ministerial acerca do preenchimento das condições da ação penal ou de
pressupostos de existência e desenvolvimento válido do processo penal. Por tais
motivos, o Agente Ministerial deve dispensar especial atenção a tais informações.
6-8.2.1 – Identificação do Juízo
O Agente Ministerial deve identificar, de forma expressa, o Juízo a quem dirige a
denúncia, tendo em conta que a informação ali mencionada revela o
entendimento ministerial acerca da competência judicial para conhecer a
matéria.
6-8.2.2 – Preâmbulo
O Agente Ministerial deve identificar, de forma expressa, as normas
constitucionais e legais que fundamentam o oferecimento da denúncia, tendo em
conta que a informação ali mencionada revela a reflexão sobre a natureza da ação
penal que ora se inicia e o respectivo cumprimento de eventuais condições de
procedibilidade exigidas para o início do processo penal.
6-8.2.2.1 – Ação Penal Pública condicionada
Em casos de ação penal pública condicionada, o Agente Ministerial deve informar,
no preâmbulo, o atendimento à condição de procedibilidade (existência de
representação ou requisição, conforme o caso), apontando a localização nos
autos – número de folhas ou movimento do Projudi – do documento que a
estampa.
Ao analisar o caso, o Agente Ministerial deve contrastar a data do fato e a data do
cumprimento da condição de procedibilidade, a fim de afastar a hipótese de
eventual decadência.
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6-8.2.3 – Identificação do Inquérito Policial ou Procedimento Investigatório Criminal
O Agente Ministerial deve identificar, de forma expressa, o Inquérito Policial ou o
Procedimento Investigatório Criminal em que se embasa a denúncia, tendo em
conta que a informação ali mencionada revela a existência de justa causa para o
exercício da ação penal.
Relativamente aos Inquéritos Policiais, é recomendável a menção ao número
único do CNJ (atribuído pelo Cartório Distribuidor), à eventual numeração utilizada
pela Autoridade Policial, bem como à Delegacia de Polícia de origem.
6-8.2.4 – Qualificação dos denunciados
Os denunciados devem ser qualificados de forma completa, de modo que, sempre
que os autos contarem com tais informações, a denúncia deverá declinar (a) o
nome completo do denunciado; (b) os eventuais apelidos; (c) a nacionalidade; (d)
o estado civil; (e) a ocupação profissional; (f) a naturalidade; (g) a filiação; (h) a
data de nascimento, acompanhada da idade que possuía na data dos fatos 74; (i) o
número de documento de identificação (RG e/ou CPF); (j) o endereço residencial,
profissional ou outro em que possa ser encontrado; (k) os números de telefone e
eventual endereço de e-mail; e (l) o local em que estiver recolhido, na hipótese de
o denunciado estar preso no momento do oferecimento da denúncia. Ainda, devese declinar a localização de tais informações no caderno investigatório (número
das folhas ou movimento do Projudi).
Note-se que a correta identificação do denunciado possui impacto direto na
escorreita formação da relação processual, evitando eventuais percalços
decorrentes de homonímia.

74 O dado é especialmente relevante para aferir a imputabilidade (art. 27 do CP), a presença da atenuante
da menoridade ou da senilidade (art. 65, I, do CP) e a eventual redução dos prazos prescricionais (art. 115
do CP).
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6-8.3 – Conteúdo da denúncia: imputação da conduta delitiva
6-8.3.1 – Características fundamentais
A denúncia é uma peça sucinta e afirmativa de acusação, que imputa a prática de
determinada conduta a alguém. Como tal, deve ser direta e objetiva, indicando
quem realizou determinada conduta; qual foi essa conduta e contra quem foi
praticada; quando e onde foi ela perpetrada; como (com que meios ou
instrumentos) e o porquê (a motivação) da referida prática. Ou seja, a denúncia
deve descrever a conduta típica praticada pelo denunciado a partir do que se
extrai do caderno investigatório que lhe dá sustentação, devendo o Agente
Ministerial atentar para os seguintes pontos:
a) os elementos informativos relevantes para comprovar a materialidade ou a
tipicidade da conduta devem ser referidos (com a indicação das folhas ou
movimento do Projudi em que estão estampados), mas não há espaço para, na
narrativa, promover-se a discussão acerca do conteúdo desses elementos de
informação;
b) a narrativa da conduta deve ser assertiva, não sendo admissível imputação
alternativa;
c) a descrição fática deve ser desenvolvida, essencialmente, a partir do
delineamento específico da conduta típica dos denunciados, recomendando-se a
abstenção de expressões e fatos que não integram diretamente a tipicidade
objetiva e subjetiva dos delitos imputados, como por exemplo, aquelas
relacionadas à sequencial ação investigativa e de perseguição de policiais, à
confissão dos denunciados, à referência textual a depoimentos testemunhais ou
mesmo a passagens de conversas captadas em sede de medida cautelar de
interceptação telefônica. Tais relatos e descrições paralelas e periféricas, ainda
que interessantes ao quadro probatório e ao deslinde dos fatos, constituem
aspectos de menor relevância técnica à formulação da peça de denúncia, não
contribuindo, pois, à sua objetividade, concisão e clareza;
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d) deve-se prezar pela utilização de vocabulário simples e leigo, permitindo a
completa compreensão da inicial acusatória pelo denunciado, testemunhas,
vítimas e eventuais jurados. Assim, devem ser evitados termos médicos,
expressões latinas ou estrangeiras, regionalismos ou gírias, ressalvada tal
possibilidade nos casos em que haja a transcrição literal da fala dos envolvidos
para a escorreita tipificação da conduta delituosa; e
e) deve-se evitar o uso de adjetivos ou expressões pejorativas ou exortativas para
identificar a pessoa do denunciado (isto é, deve-se evitar qualificar o denunciado
como “mau-caráter”, “larápio”, “meliante”, “delinquente”, “elemento”) ou da vítima
(por exemplo, “boa pessoa”), assim como devem ser evitados juízos subjetivos
acerca do modo de execução (por exemplo, “agrediu violentamente”) e dos meios
utilizados (por exemplo, “arma de fogo de alta precisão”). O emprego dos adjetivos
ou advérbios deve ser substituído por informações objetivas constantes dos
autos. Assim, e por exemplo: em vez de afirmar que o denunciado agrediu
“violentamente”, deve-se indicar os meios empregados pelo denunciado (chutes,
socos etc.), a região do corpo em que a vítima foi atingida, os ferimentos sofridos
e a gravidade da lesão. Em vez de consignar que a arma de fogo era de “alta
precisão”, deve-se identificar a espécie e o calibre: “arma de fogo calibre .38, de
uso permitido”. Em vez de indicar ser a vítima uma “boa pessoa”, deve-se incluir a
informação que seja relevante para a configuração da figura típica, destacando,
quando pertinente, ser a vítima idosa, criança/adolescente ou o eventual vínculo
doméstico ou familiar entre a vítima e o denunciado.
6-8.3.2 – Data da prática delitiva
A narração da conduta delitiva deve indicar, sempre que possível e ainda que de
forma aproximada, a data (dia, mês e ano) e o horário em que a conduta foi
praticada.
6-8.3.2.1 – Crimes permanentes
Nos casos de crimes permanentes em que o momento do início da execução não é
conhecido por completo, o Agente Ministerial deve atentar para a necessidade de
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que ao menos estabeleça marcos temporais delimitatórios do início e do término
da prática delituosa, a fim de permitir o exercício do contraditório, da ampla
defesa e, mesmo, a aferição de eventual ocorrência de prescrição (art. 111, III, do
CP).
6-8.3.3 – Lugar da prática delitiva
A narração da conduta delitiva deve indicar o local em que a conduta foi praticada,
detalhando esse dado tanto quanto possível (indicação do endereço, com
identificação

da

rua,

número,

cidade,

comarca,

nome

de

eventual

estabelecimento comercial etc.). Nos casos em que não seja possível apontar o
endereço, o Agente Ministerial deve indicar, ao menos, o município e a Comarca
em que houve a consumação (ou, em casos de tentativa, o local em que houve a
prática dos últimos atos executórios), a fim de que seja viável aferir a
competência territorial do Juízo para conhecer a matéria.
6-8.3.4 – Identificação dos agentes
Além da completa qualificação dos denunciados (com o objetivo da propiciar a
adequada formação da relação processual, nos termos do item 6-8.2.4, retro), é
relevante que a narrativa da conduta delitiva mencione o efetivo nome das
pessoas a quem se imputam as condutas delitivas, evitando a utilização de
expressões genéricas para essa referência (isto é, evitando a menção a palavra
“denunciado” ou “agente” de forma simples, sem menção ao nome). O dado é
especialmente relevante nos casos de coautoria ou participação, nos quais há a
necessidade de individualizar as condutas de cada um dos denunciados.
6-8.3.4.1 – Coautoria ou participação de crianças ou adolescentes
Ao narrar condutas delitivas praticadas em coautoria ou com a participação de
adolescentes, deve ser formulado requerimento para a decretação do segredo de
justiça, a fim de evitar a exposição danosa, preservando-se, assim, a imagem dos
adolescentes, em sintonia com o disposto no art. 5º, LX, da CF, nos arts. 4º, caput,
5º, 17 e 18 da Lei n. 8.069/1990 e no art. 201, § 6º, do CPP.
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6-8.3.5 – Identificação da vítima
Nos crimes em que há vítima, deve ela ser identificada na narrativa da conduta
típica. Havendo mais de uma vítima, todas devem ser referidas.
6-8.3.5.1 – Crianças ou adolescentes vítimas do crime
Se a vítima for criança ou adolescente, na cota contemporânea ao oferecimento
da denúncia, deve ser formulado requerimento de prioridade de tramitação e de
decretação do segredo de justiça, a fim de evitar a exposição danosa e preservar,
assim, a imagem das crianças e adolescentes, em sintonia com o disposto no art.
5º, LX, da CF, nos arts. 4º, caput, 5º, 17 e 18 da Lei n. 8.069/1990 e no art. 201, §6º,
do CPP.
6-8.3.6 – Narrativa da conduta típica
A narrativa da conduta deve centrar-se na descrição da tipicidade da conduta e,
por conseguinte, na descrição dos elementos objetivos, subjetivos e normativos
do tipo. Isso porque, excetuados os casos em que as causas de exclusão da
ilicitude e da culpabilidade sejam verificáveis de plano, essas questões envolvem
matéria de defesa e dependerão do curso da instrução probatória.
6-8.3.6.1 – Tipo subjetivo
6-8.3.6.1.1 – Dolo direto
Tratando-se de conduta praticada com dolo direto, deve-se indicar a presença
dos elementos que o compõem (consciência e vontade dirigidas ao fim ilícito),
evitando-se:
a) simples referência à expressão “dolosamente”, pois pode não ser integralmente
compreendida por aqueles que não possuem conhecimento jurídico;
b) referência à liberdade da vontade (“vontade livre”), pois, com a adoção da teoria
finalista pelo Código Penal (Reforma de 1984), a “liberdade” da vontade é elemento
atinente à culpabilidade; e
c) referência à consciência da ilicitude (“consciente da ilicitude de sua conduta”),
pois, com a adoção da teoria finalista pelo Código Penal (Reforma de 1984), a
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consciência da ilicitude é elemento atinente à culpabilidade.
6-8.3.6.1.2 – Elementos subjetivos especiais do tipo
O Agente Ministerial deve atentar para os tipos penais que exigem, para a
respectiva configuração, elementos subjetivos especiais diversos do dolo,
ocasião em que o dado deve ser textualmente narrado na imputação da conduta. 75
6-8.3.6.1.3 – Dolo eventual
Tratando-se de conduta praticada com dolo eventual, é necessário narrar que o
denunciado assumiu o risco de produzir o resultado (art. 18, I, do CP, in fine), o que
foi por ele aceito como possível ou provável.
6-8.3.6.1.4 – Culpa
Tratando-se de denúncia acerca de crimes culposos, o Agente Ministerial deve
narrar a conduta concreta do denunciado que caracteriza a imprudência, a
imperícia ou a negligência, sendo insuficiente a mera referência a uma dessas
modalidades ou à expressão genérica “com culpa”/“culposamente”.
6-8.3.6.2 – Tipo Objetivo
Ao lado do tipo subjetivo, o Agente Ministerial deve dedicar especial atenção à
narração do tipo objetivo, descrevendo a conduta delituosa com clareza (isto é,
deve indicar, a partir dos elementos concretos constantes do caderno
investigatório, de que modo o denunciado realizou a conduta prevista no núcleo
do tipo), individualizando-a no tempo e no espaço. Nessa tarefa, o Agente
Ministerial deve atentar para os seguintes pontos:
a) a narrativa do tipo objetivo deve privilegiar o uso do verbo nuclear do tipo e, nos
casos de tipo penal misto alternativo, deve(m) ser selecionado(s) o(s) verbo(s)
mais adequado(s) ao caso concreto;

75 Por exemplo, deve ser descrito que a subtração ocorreu “para si ou para outrem” no crime de furto (art.
155 do CP); assim como deve ser narrado o “fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem (...)”
no crime de extorsão mediante sequestro (art. 159 do CP); o “proveito próprio ou alheio” no crime de
receptação (art. 180 do CP) e de falsa identidade (art. 307 do CP); o “intuito de obter vantagem ou
favorecimento sexual” no crime de assédio sexual (art. 216-A do CP); a satisfação do “interesse ou
sentimento pessoal” no crime de prevaricação (art. 319 do CP) etc.
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b) a narrativa deve descrever fatos concretos, adequando as expressões
utilizadas pelo legislador às informações do caso. Assim, é insuficiente a menção
abstrata às elementares do tipo sem a conexão com o caso concreto;
c) as circunstâncias da infração penal devem ser preferencialmente narradas na
sequência cronológica dos acontecimentos;
d) os eventuais instrumentos utilizados na prática do delito devem ser descritos,
esclarecendo se houve a apreensão (ou não) e em poder de quem tais
instrumentos foram localizados;
e) a necessidade de que haja a concreta descrição das qualificadoras, das causas
de aumento e/ou das agravantes que se reputam incidentes no caso sob análise.
Também aqui, é necessário adequar as expressões utilizadas pelo legislador às
informações do caso, de modo que é insuficiente a menção abstrata aos termos
utilizados pelo legislador sem a conexão com o caso concreto;
f) excetuados os casos de tentativa, deve-se evitar descrever causas de
diminuição de pena ou circunstâncias atenuantes, reservando-se a formação do
juízo de convicção acerca dessa incidência para momento posterior à instrução
probatória;
g) nos crimes tentados, deve-se descrever o início dos atos executórios e o fato
ou circunstância impeditiva da consumação, sendo insuficiente a utilização de
expressões como “praticou tentativa de” ou “tentou matar/roubar etc.”. Por
exemplo: em um homicídio tentado, deve-se narrar o início dos atos executórios
(os disparos da arma de fogo, os golpes de faca etc.) e a circunstância que
impediu a consumação (o fato de não haver ocorrido a morte da vítima porque o
denunciado errou o alvo/ a vítima conseguiu se livrar dos golpes/ a vítima foi
socorrida etc.);
h) nos crimes praticados em concurso de agentes, quando os coautores
houverem desenvolvido condutas distintas, é necessário descrever a conduta de
cada um deles, assim como é indispensável mencionar a comunhão de vontades e
a unidade de propósitos e esforços. Nos casos de participação, é necessário
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descrever de que modo ocorreu o auxílio, a instigação ou o induzimento;
i) nos casos de concurso material de crimes, cada uma das condutas deve ser
individualmente descrita, detalhando-se a data, o horário, o local, a forma de
execução e as eventuais vítimas de cada uma delas;
j) nos casos de crime continuado, deve-se mencionar que as condutas foram
perpetradas de forma consecutiva, em condições semelhantes de tempo, lugar e
modo de execução. Sempre que possível, além dessa referência, cada uma das
condutas deve ser narrada em separado, especificando o horário, o local, a forma
de execução e as eventuais vítimas;
k) nos crimes omissivos, deve-se narrar a ação que o agente estava obrigado a
praticar e que, no caso concreto, ele podia assim agir;
l) nos crimes comissivos por omissão, é necessário descrever a posição de
garantidor, bem como as razões pelas quais o agente devia agir para evitar o
resultado e que, no caso concreto, ele podia haver assim agido (art. 13, §2o, do CP).
6-8.3.7 – Conflito Aparente de Normas
Ao analisar a imputação da prática de crimes, o Agente Ministerial deve atentar
para a possível existência de conflito aparente de normas a regularem a mesma
situação fática concreta, observando a aplicação dos princípios da especialidade,
da subsidiariedade ou da consunção para sua resolução, evitando-se, assim,
possibilidade de equívocos de imputação na peça de denúncia.
6-8.3.8 – Normais Penais em Branco
Quando o tipo penal é enunciado por meio de norma penal em branco (por
exemplo, o crime de tráfico de drogas, os previstos na Lei n. 10.826/2003 –
Estatuto do Desarmamento, os contemplados na Lei n. 9.605/1998 – crimes
ambientais etc.), o Agente Ministerial deve atentar para a necessidade de apontar,
de modo expresso, qual é o ato normativo que complementa o tipo penal, assim
como descrever a conduta de modo a demonstrar que ela se enquadra nessa
moldura legislativa (tipo penal + complemento normativo).

261 de 564

MANUAL DE ORIENTAÇÃO FUNCIONAL

6-8.4 – Conteúdo da denúncia: capitulação jurídica
Narrada a conduta típica, o Agente Ministerial deve indicar a capitulação jurídica
correspondente à imputação efetuada, com expressa menção ao tipo penal,
qualificadoras, causas de aumento e/ou diminuição, circunstâncias agravantes e
regra de concurso de crimes. Ainda, o Agente Ministerial deve mencionar, de
forma expressa, as normas de extensão, com especial atenção aos casos de
tentativa (art. 14, II, do CP) e de participação (art. 29 do CP).
6-8.4.1 – Concurso de crimes
Sempre que houver a imputação de mais de uma conduta delituosa, deve-se
mencionar o tipo penal capitulado para cada uma das condutas e a regra do
concurso de crimes que se reputa aplicável (arts. 69 a 71 do CP).
Na hipótese de haver a imputação de condutas delituosas idênticas, deve-se
indicar a quantidade de imputações. Nesses casos, se os elementos de
informação não fornecerem suficiente grau de certeza sobre o preenchimento de
todos os requisitos para a caracterização de crime continuado, é preferível a
menção à regra do concurso material, reservando-se o exame exauriente acerca
da existência da continuidade delitiva para o momento posterior à instrução
probatória. Ainda quanto à caracterização do crime continuado, é relevante
diferenciar as hipóteses que se inserem no art. 71, caput, do CP (“crime continuado
comum”) e aquelas que se ajustam ao art. 71, par. único, do CP (“crime continuado
especial”).
6-8.4.2 – Concurso de pessoas
Nos casos de concurso de pessoas, o Agente Ministerial deve avaliar, de modo
detido e concreto, a necessidade de menção à regra de extensão do art. 29 do CP.

6-8.5 – Conteúdo da denúncia: requerimentos finais
Ao final da denúncia, o Agente Ministerial deverá:
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a) formular pedido de recebimento da denúncia, produção de provas e
processamento até final julgamento76;
b) quando pertinente, formular pedido de reparação dos danos causados à vítima;
c) indicar o rito processual adequado e a eventual hipótese de tramitação
prioritária (por exemplo, art. 394-A do CPP; art. 33, par. único, da Lei n.
11.340/2006; art. 71 da Lei n. 10.741/2003 – Estatuto do Idoso; art. 4 o, par. único, da
Lei n. 8.069/1990 – ECA c.c. art. 227 da CF); e
d) apresentar o rol de testemunhas.
6-8.5.1 – Rol de testemunhas
O rol de testemunhas deve:
a) como regra, qualificar, de forma completa, as pessoas que serão ouvidas, bem
como declinar os endereços em que podem ser encontradas, facilitando a
identificação e a expedição de eventuais mandados ou cartas precatórias.
Portanto, deve-se evitar a mera referência a folhas ou a movimentos do Inquérito
Policial;
b) indicar em que qualidade a pessoa será ouvida (se como vítima, testemunha ou
informante); e
c) havendo mais de uma conduta imputada, apontar sobre quais delas a pessoa
arrolada será ouvida.
Relativamente às vítimas e nos casos em que houver a concreta e fundamentada
necessidade de preservação do endereço das pessoas arroladas, é possível
qualificá-las de forma sumária e apontar o endereço de forma remissiva. De igual
modo, havendo testemunhas sigilosas, devem elas ser identificadas apenas pelo
número que as individualiza, com remissão ao local em que estão depositadas as
informações que permitem a respectiva localização.

76 A providência revela-se tecnicamente mais adequada que a formulação direta de pedido de
condenação, pois somente após a instrução probatória o Ministério Público reunirá elementos para
promover a cognição exauriente do caso e requerer a condenação ou absolvição do denunciado.
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6-8.5.1.1 – Policiais civis e militares
Nos casos em que a testemunha é policial, o Agente Ministerial deve atentar para
os seguintes aspectos:
a) a correta indicação do RG, a fim de evitar a apresentação de homônimos;
b) a indicação do local de lotação em vez de eventual endereço residencial;
c) a formulação de requerimento para que o mandado indique o número do
Boletim de Ocorrência;
d) a indicação acerca da necessidade de que o comparecimento dos policiais
militares seja requisitado aos superiores hierárquicos (art. 221, §2 o, do CPP) e que
a data e horário agendados para a oitiva dos policiais civis sejam comunicados à
respectiva chefia (art. 221, §3o, do CPP).

6-8.6 – Conteúdo da denúncia: especificidades
6-8.6.1 – Crimes cometidos com violência ou grave ameaça
Em crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, é necessário narrar
em que consistiu uma ou outra no caso concreto.
6-8.6.2 – Crimes contra a vida
6-8.6.2.1 – Concisão
Nas denúncias por crimes contra a vida, a objetividade e a assertividade são
especialmente relevantes, devendo-se evitar narrativas extensas e cheias de
detalhes. Isso porque, na medida em que é ônus do Ministério Público provar o que
consta da denúncia, instala-se o risco de a defesa do réu valer-se de pontos
extravagantes constantes da inicial acusatória para, em plenário, sustentar
retoricamente que não há prova acerca de todos os aspectos da imputação.
6-8.6.2.2 – Termos médicos
É preferível a descrição leiga da região do corpo em que a vítima foi atingida em
vez da utilização de termos médicos. O vocabulário simples e leigo facilita o
entendimento do acusado, bem como de eventual vítima, testemunhas e jurados,
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permitindo o adequado exercício da autodefesa e a melhor compreensão acerca
da dinâmica dos fatos.
6-8.6.2.3 – Qualificadoras
A capitulação jurídica de qualificadoras exige que se descreva, de forma concreta,
em que consistiu o motivo torpe, o motivo fútil, o meio empregado, o recurso que
dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, a especial condição da vítima
(mulher vítima por razões da condição de sexo feminino ou agente de segurança
pública) ou as razões pelas quais se afirma que o delito foi praticado para
assegurar a execução, a ocultação ou a impunidade ou vantagem de outro crime.
Por exemplo: não basta afirmar que “o crime foi praticado por motivo fútil”. É
necessário consignar que “o crime foi praticado por motivo fútil, pois o acusado
matou a vítima apenas porque ela se recusou a pagar uma bebida ao denunciado”.
6-8.6.2.3.1 – Meio cruel
Na hipótese de se imputar a qualificadora do “meio cruel”, faz-se necessário
descrever a imposição de sofrimento desnecessário à vítima, explorando as
informações acerca das regiões do corpo da vítima que foram atingidas, o meio
empregado para a execução e a violência desmensurada eventualmente
empregada. Nesse ponto, não se revela suficiente aludir à variedade ou à
multiplicidade de golpes ou disparos.
6-8.6.3 – Lesões corporais
Na denúncia pela prática do crime de lesões corporais, não basta a mera
referência ao auto de exame de corpo de delito. É preciso indicar os golpes
desferidos, a região do corpo em que a vítima foi atingida, os tipos de ferimentos
sofridos e a gravidade da lesão, inclusive para a precisa caracterização da
tipicidade respectiva (lesão leve, grave, gravíssima ou qualificada pelo resultado).
Na indicação da região do corpo em que a vítima foi atingida, tal como ocorre nos
crimes contra a vida (item 6-8.6.2.2, retro), devem ser privilegiadas as descrições
leigas em lugar dos termos médicos, facilitando a compreensão do denunciado,
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da vítima e das testemunhas.
6-8.6.3.1 – Elemento anímico
Nas denúncias pela prática de lesões corporais, seja qual for a natureza das
lesões, deve-se evidenciar o elemento anímico (“ânimo de ferir”), evidenciando
que o denunciado não desejou e nem assumiu o risco de produzir o resultado
morte.
6-8.6.3.2 – Lesões corporais recíprocas
Tratando-se de lesões corporais recíprocas, a denúncia deve narrar a conduta de
cada um dos denunciados, não sendo viável atribuir a iniciativa da agressão a
apenas um deles.
6-8.6.4 – Crimes contra o patrimônio
Nos crimes contra o patrimônio, é insuficiente a mera remissão ao auto de
exibição e apreensão ou de avaliação dos objetos subtraídos ou apropriados,
sendo necessário descrever o objeto do crime e o respectivo valor, apontando em
poder de quem foram eles apreendidos.
Note-se que é relevante fazer menção à avaliação dos objetos relacionados à
prática ilícita, por referência ao correspondente auto de avaliação. Na eventual
ausência da avaliação, deve-se postular a sua realização na cota contemporânea
respectiva.77 Tal providência reflete não só na tipificação do delito – ou exclusão
da tipicidade, no caso dos delitos de “bagatela” –, mas também, em caso de
eventual condenação, no estabelecimento do quantum da pena respectiva.78
6-8.6.4.1 – Receptação dolosa
A denúncia pela prática de receptação dolosa deve narrar a circunstância que

77 Na hipótese de o caderno investigatório não contar com laudo de avaliação, deve ser ele requisitado,
atentando-se para a necessidade de que a avaliação seja contemporânea à data do fato (v. item 6-4.2.7,
retro).
78 Isso porque o dado pode ser objeto de valoração na primeira fase de aplicação da pena, qual seja a das
circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, ou ainda, na última fase – causa de diminuição de
pena –, nos casos em que se reconheça a forma derivada do tipo privilegiado prevista, por exemplo, para
os crimes de furto (art. 155, § 2º, do CP), estelionato (art. 171, § 1º, do CP) e receptação (CP, art. 180, § 5º,
do CP).
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traduz a origem ilícita do objeto receptado e a forma pela qual o denunciado sabia
ou devia saber acerca dessa circunstância.
6-8.6.4.2 – Receptação culposa
A denúncia pela prática de receptação culposa deve explicitar os fatos que
autorizam a conclusão de haver o denunciado atuado culposamente, não
bastando a genérica referência à culpa ou às suas respectivas modalidades.
6-8.6.5 – Violação de direito autoral
Nos crimes de violação de direito autoral, deve-se mencionar, ainda que por
amostragem, os títulos das obras ou fonogramas apreendidos e os titulares dos
direitos violados, evitando-se a mera referência aos autos de exibição e
apreensão ou de avaliação.
6-8.6.6 – Associação Criminosa
No crime de associação criminosa, é necessário descrever, de forma
individualizada, o período e o local da prática, a finalidade da associação (isto é,
qual é a modalidade dos crimes praticados), o caráter de permanência e
estabilidade, o eventual uso de arma ou de participação de criança ou
adolescente.
6-8.6.7 – Falsidade documental e uso de documento falso
A denúncia deve descrever o documento, localizá-lo nos autos (mediante
indicação das folhas, movimento no Projudi ou depósito em Cartório), apontar as
evidências de falsidade detectadas pelo laudo documentoscópico e, conforme o
caso, expor a circunstância indicativa da ciência pelo denunciado acerca da
origem espúria. Na capitulação do crime de uso de documento falso, deve
combinar o art. 304 do CP com o artigo da espécie de documento falso utilizado
pelo agente (arts. 297 a 302 do CP).
6-8.6.8 – Falso testemunho ou falsa perícia
Nos crimes de falso testemunho ou falsa perícia, é necessário descrever (a) a
informação verdadeira; (b) que o denunciado conhecia a informação verdadeira,
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mas a negou, calou ou falseou, descrevendo, nesse último caso, a afirmação falsa;
e (c) o resultado no processo no qual se praticou o falso, considerando-se os
efeitos de eventual retratação (art. 342, §2o, do CP).
6-8.6.9 – Prevaricação
A denúncia deve narrar o sentimento ou interesse pessoal que impulsionou o
denunciado a praticar o delito, relacionando-o, quando possível, aos atos e
circunstâncias noticiadas nos autos.
6-8.6.10 – Corrupção de menores: art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 – ECA
O crime de corrupção de menores é de natureza formal e não exige a efetiva
corrupção da criança ou adolescente (Súmula n. 500/STJ). Assim, nos crimes
cometidos em coautoria ou com a participação de criança ou adolescente, como
regra79, há concurso formal entre o delito praticado em concurso de agentes e o
crime de corrupção de menores. Por conseguinte, deve-se narrar, ao lado do
delito praticado com a participação do adolescente, a prática do crime de
corrupção de menores.
Ainda sobre esse crime, deve-se atentar para (a) a causa de aumento prevista no
art. 244-B, §2o, do ECA relativamente à prática de crimes hediondos com a
participação de crianças e adolescentes; e (b) a necessidade de que seja juntado
documento idôneo à comprovação da idade da criança ou adolescente.
Nos casos em que o crime for praticado com a participação de criança ou
adolescente e não houver oferecimento de denúncia pela prática do crime de
corrupção de menores, faz-se necessário expor as razões de tal entendimento na
cota contemporânea à denúncia, impedindo eventual arquivamento implícito
(item 6-8.1.2.2, retro).
6-8.6.11 – Código de Trânsito Brasileiro – CTb (Lei n. 9.503/1997)
79 Embora essa seja a regra, a análise dos fatos pode indicar a existência de desígnios autônomos e, por
conseguinte, a ocorrência de concurso material entre as condutas. Nesse sentido, o STJ manteve
decisão em que o Tribunal de Justiça de origem identificou a prática de condutas diversas (e, por
conseguinte, o concurso material), afastando o pleito da defesa para reconhecimento da ocorrência de
concurso formal (AgRg no HC 523.258/ES, 5a Turma, Min. Jorge Mussi, j. 19.11.2019).
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6-8.6.11.1 – A aplicação da Lei n. 9.099/1995 aos crimes de trânsito e a previsão do
art. 291, §1o, do CTb
Como regra, a Lei n. 9.099/1995 é aplicável aos crimes de trânsito (art. 291, caput,
do CTb). No entanto, nos casos de lesão corporal culposa, o Agente Ministerial
deve atentar para a previsão do art. 291, §1 o, do CTb, que afasta a incidência de
disposições da Lei n. 9.099/1995 nas hipóteses ali previstas.
6-8.6.11.2 – Agravantes do 298 do CTb
Ao formular a denúncia, o Agente Ministerial deve observar, com atenção, as
circunstâncias agravantes previstas no art. 298 do CTb, aplicáveis a todos os
crimes de trânsito, a fim de não narrar tais agravantes como crimes autônomos.
6-8.6.11.3 – Causas de aumento e qualificadoras previstas nos arts. 302 e 303 do
CTb
Ao apresentar a denúncia pela prática de homicídio culposo na direção de veículo
automotor (art. 302 do CTb) e/ou de lesão corporal culposa na direção de veículo
automotor (art. 303 do CTb), o Agente Ministerial deve observar a existência de
causas de aumento de pena (art. 302, §1 o e art. 303, §1o, do Ctb) e de qualificadoras
(art. 302, §3o e art. 303, §2o, do CTb), a fim de não narrar tais causas de aumento ou
qualificadoras como crimes autônomos.
6-8.6.11.4 – Embriaguez ao volante (art. 306 do CTb)
Nos casos em que foi realizado o teste do etilômetro ou exame toxicológico, se
necessário, deve-se fazer referência à equivalência entre as grandezas previstas
nos exames e os limites previstos no art. 306, §1 o, I, do CTb. Nas hipóteses em que
não houver a realização de exame, deve-se narrar, de forma detalhada, quais são
os sinais indicativos de alteração da capacidade psicomotora do denunciado em
razão da influência do álcool ou de outra substância psicoativa que determine
dependência, aludindo-se à disciplina do Conselho Nacional de Trânsito
(Resolução CONTRAN n. 432/2013 ou ato que venha a lhe suceder) – art. 306, §1 o, II,
do CTb.
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6-8.6.11.5 – Art. 307 do CTb
Nas denúncias pela prática do art. 307 do CTb, deve-se narrar que o denunciado
tinha prévia ciência da decisão administrativa ou judicial que suspendeu ou
cassou o direito de dirigir, indicando a localização do documento ou informação
que comprova esse dado (número de folhas ou movimento do Projudi).
6-8.6.11.6 – Art. 309 do CTb
Nas denúncias referentes ao art. 309 do CTb, deve-se narrar em que consistiu o
perigo concreto de dano gerado pela conduta do denunciado, descrevendo-se o
evento correspondente (a colisão, a capotagem, o atropelamento de animal, o
choque com veículo estacionado, a invasão do calçamento etc.).
6-8.6.12 – Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
Nas denúncias envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, devese descrever, concretamente, essa circunstância (o âmbito doméstico, a relação
familiar ou de afeto) e capitular o crime na forma da Lei n. 11.340/2006.
Ainda, deve ser formulado, de forma expressa, o pedido de reparação de danos
(inclusive morais)80, em favor da vítima e a expedição das notificações de que
trata o art. 21 da Lei n. 11.340/2006.
6-8.6.13 – Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas)
Nas denúncias relativas a crimes tipificados na Lei de Drogas, deve-se
mencionar:
a) a quantidade, a forma de acondicionamento e as circunstâncias de apreensão
da droga;
b) o nome técnico da droga, acompanhado do nome popular; e
c) a norma infralegal que veda ou restringe o uso e a comercialização em território
nacional.

80 STJ, REsp 1.643.051/MS, Tema 983, 3a Seção, Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28.02.2018.
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6-8.6.13.1 – Tráfico de Drogas
Nas denúncias pela prática do crime de tráfico de drogas, devem ser incluídas as
informações que denotem a finalidade de mercancia, tais como a descrição de
frações individuais ou a serem fracionadas da droga; o contexto da prisão (no bojo
de investigação de notícia de tráfico, em local conhecido como ponto de venda de
drogas etc.); a posse de materiais que indicam a manipulação de drogas para fins
comerciais (balanças de precisão, embalagens, telefones celulares, dinheiro em
notas miúdas, objetos recebidos em receptação como pagamento pela droga
etc.).
6-8.6.13.2 – Associação para o tráfico
Nas denúncias pela prática do crime de associação para o tráfico, deve-se narrar,
de forma individualizada, a partir dos elementos concretos existentes nos autos, o
período e local da prática, bem como o vínculo de permanência e de estabilidade
entre os denunciados voltado à prática do tráfico de drogas.

6-8.7 – Cota contemporânea ao oferecimento da denúncia
O oferecimento da denúncia deve ser acompanhado de requerimento apartado,
contendo os pedidos necessários ao escorreito desenvolvimento do futuro
Processo Criminal e à adequada condução da instrução probatória, atentando
para os seguintes pontos:
a) é oportuno pleitear, de forma expressa, a comunicação ao Cartório Distribuidor
(art. 93, I, do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça) e ao Instituto de
Identificação acerca do recebimento da denúncia;
b) se ainda não juntadas, deve-se adotar providências para que sobrevenham
informações sobre os antecedentes criminais dos denunciados. 81 Quando se
revelar necessário, devem ser requeridos os antecedentes criminais relativos a

81

As informações referentes ao Estado do Paraná (“Oráculo”) podem ser diretamente obtidas
pelo Agente Ministerial (ver item 6-1.3, retro).
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outros estados e à Justiça Federal;
c) na hipótese de as informações do Oráculo indicarem a necessidade de contato
com a Escrivania para obtenção de informações sobre os feitos ali anotados,
requerer a expedição de ofício às Escrivanias competentes, solicitando o envio de
certidão de breve relato referente a tais feitos, com expressa solicitação de que
se anotem as datas de trânsito em julgado das sentenças condenatórias;
d) havendo vítima, deve-se pleitear seja ela intimada, nos termos do art. 201, §2 o,
do CPP ou do art. 21 da Lei n. 11.340/2006;
e) havendo o envolvimento de crianças ou adolescentes, deve-se pleitear a
decretação do segredo de justiça, em consonância com o art. 5º, LX, da CF, arts.
4º, caput, 5º, 17 e 18 da Lei n. 8.069/1990 e art. 201, § 6º, do CPP;
f) deve-se apresentar os requerimentos pertinentes à instrução probatória,
ocasião em que é necessário: (f.1) verificar se há autos de exibição e apreensão
faltantes, formulando-se o pedido para que sejam elaborados e juntados; (f.2)
verificar se há laudos de avaliação e periciais faltantes, formulando-se pedido
para que sejam encaminhados ao Juízo. Nesse ponto, deve haver especial
atenção à sobrevinda do laudo toxicológico definitivo nos crimes previstos na Lei
n. 11.343/2006 e de exame complementar da vítima quando necessário à exata
capitulação da infração penal; (f.3) requerer a juntada de documentos e
informações pertinentes à instrução probatória ou a apresentação de
requerimento para que sejam requisitados àqueles que os detêm. Nesse ponto,
pode ser útil (f.3.1) a juntada de cópia de outros processos judiciais ou
procedimentos relacionados ao objeto da denúncia, atentando-se que o eventual
acesso a processos ou procedimentos referentes a adolescentes em conflito com
a lei deve ser solicitado ao Juízo da Infância e Juventude (art. 144 da Lei n.
8.069/1990 – ECA); (f.3.2) a requisição de envio de fotografia do acusado,
permitindo eventual reconhecimento fotográfico; e (f.3.3) a juntada das
anotações constantes no respectivo assentamento funcional quando o
denunciado for servidor público (incluídos, portanto, os policiais civis e militares);
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(f.4) na hipótese de o rol de testemunhas superar o limite legal, avaliar a
pertinência de se formular pedido para que as testemunhas excedentes sejam
ouvidas como testemunhas do Juízo, declinando, de forma clara, quais delas
seriam ouvidas a esse título; (f.5) quando pertinente, avaliar se os dados
constantes dos autos permitem aferir o eventual prejuízo causado à vítima e, em
caso negativo, formular os requerimentos pertinentes para que tais informações
sobrevenham aos autos;(f.6) quando pertinente, avaliar se a instrução probatória
é satisfatória do ponto de vista patrimonial, formulando os requerimentos
pertinentes que viabilizem a sobrevinda de elementos de prova que viabilizem o
futuro confisco por equivalente ou confisco alargado;
g) há a necessidade de se avaliar a situação prisional do denunciado, formulando,
quando pertinente, eventual pedido de decretação/revogação/substituição da
prisão preventiva ou de outras medidas cautelares diversas da prisão;
h) é necessário promover o arquivamento do procedimento investigatório em
face dos indiciados não denunciados e/ou dos delitos não constantes da
denúncia;
i) deve-se dispensar atenção à destinação dos bens apreendidos, com especial
atenção a armas e drogas;
j) quando pertinente, deve-se formular os pedidos para (j.1) decretação da perda
do cargo, função pública ou mandato eletivo (art. 92, I, a, do CP); (j.2) declaração
da incapacidade para o exercício do poder familiar (art. 92, II, do CP); (j.3)
inabilitação para direção de veículo (art. 92, III, do CP); e (j.4) o confisco alargado
de que trata o art. 91-A, §3o, do CP;
k) deve-se consignar as razões de não-oferecimento do ANPP (art. 28-A do CPP);
l) deve-se avaliar o cabimento da suspensão condicional do processo (art. 89 da
Lei n. 9.099/1995), declinando os motivos do não-oferecimento do benefício ou, se
cabível, apresentando, desde logo, a proposta.
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6-8.7.1 – Crimes praticados mediante violência contra pessoa submetida ao poder
familiar
Nos casos de crimes praticados mediante o emprego de violência ou grave
ameaça contra pessoa submetida ao poder familiar (estupro, lesões corporais,
maus-tratos, tortura, cárcere privado etc.), se não houver notícia de que a
situação já foi informada à rede de proteção da infância e juventude, o Agente
Ministerial deve comunicar formalmente o fato ao membro do Ministério Público
com atribuição na área.

6-9 – Fase processual: aspectos iniciais
6-9.1 – Fiscalização permanente da regularidade processual
Inaugurada a fase processual, o Agente Ministerial deve, a todo tempo, zelar pela
regularidade processual, adotando imediatamente as medidas necessárias para
evitar ou sanar eventuais nulidades. Nesse contexto, o Agente Ministerial deve
sempre verificar a correção dos dados que constaram na inicial acusatória,
promovendo eventual aditamento necessário à supressão de omissões ou de erro
material (art. 569 do CPP).

6-9.2 – Manifestação acerca do recebimento da queixa: crimes contra a honra
Nos crimes contra a honra, o Agente Ministerial deve se abster de se manifestar
sobre o recebimento ou rejeição da queixa antes da realização da audiência de
conciliação prevista em lei (art. 520 e ss do CPP).

6-9.3 – Manifestação sobre defesa prévia ou resposta à acusação
Ao apreciar a defesa prévia ou a resposta à acusação apresentada pelo acusado, o
Agente Ministerial deve:
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a) analisar as preliminares arguidas;
b) apreciar as teses que possam acarretar absolvição sumária (art. 397 do CPP); e
c) avaliar se foi observado o limite legal do número de testemunhas.
6-9.3.1 – Alegação de menoridade
Se o acusado alegar a menoridade e não for possível a obtenção de sua certidão
de nascimento, deve-se requerer seja ele submetido a exame médico-legal para a
verificação da idade.
6-9.3.2 – Alegação de insanidade mental
Se o acusado alegar inimputabilidade ou imputabilidade diminuída em razão de
comprometimento das faculdades mentais, o Agente Ministerial deve avaliar se há
elementos que subsidiam a dúvida sobre a integridade mental do acusado. Em
caso positivo, deve pugnar pela instauração de incidente de insanidade mental,
nos moldes do item 6-4.3.5, retro.
6-9.3.3 – Defesas colidentes
Havendo mais de um acusado, o Agente Ministerial deve verificar se as teses
defensivas são colidentes e, em caso positivo, zelar para que sejam eles
representados por advogados/defensores distintos.

6-9.4 – Citação por edital
6-9.4.1 – Providências preliminares: citação por hora certa
Antes de requerer a citação por edital, o Agente Ministerial deve avaliar se a
situação amolda-se a caso em que é cabível a citação com hora certa (art. 362 do
CPP). Em caso positivo, deve requerer seja a citação efetuada por essa via,
zelando pela observância dos arts. 252 a 254 do CPC, com especial ênfase aos
seguintes pontos:
a) descrição, pelo Oficial de Justiça, sobre os fatos que o levaram a suspeitar da
ocultação do acusado e indicação dos dias e horários em que procedeu às
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tentativas de citação; e
b) a remessa, pela Escrivania, de correspondência dando ciência ao acusado
acerca dos atos praticados.
6-9.4.2 – Providências preliminares: tentativas de citação pessoal
Não restando configurada a hipótese de citação por hora certa, ainda antes de
requerer a citação por edital, o Agente Ministerial deve:
a) verificar se o acusado foi procurado em todos os endereços constantes dos
autos como sendo de sua residência ou local de trabalho; e
b) efetuar ou requerer busca de novos endereços nos moldes indicados no item 61.4, retro, pleiteando seja realizada a tentativa de citação pessoal nos novos
endereços porventura identificados.
6-9.4.3 – Requerimento de citação por edital
O requerimento de citação por edital deve ser formulado somente após avaliada a
possibilidade de citação por hora certa (item 6-9.4.1) e/ou ultimadas as
providências descritas no item 6-9.4.2, externalizando as diferentes tentativas de
realização da citação pessoal. Deferido o pedido de citação por edital, o Agente
Ministerial deve zelar para que sobrevenham aos autos informações sobre o
cumprimento do art. 364 e 365 do CPP, com especial atenção ao prazo concedido
pelo edital e às datas de afixação e de publicação do referido expediente.
6-9.4.4 – Revelia do réu citado por edital: manifestação sobre a incidência do art.
366 do CPP
Realizada a citação por edital, se o acusado não comparecer, nem constituir
advogado, o Agente Ministerial deverá:
a) requerer expressamente a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos
termos do art. 366 do CPP, indicando, de modo expresso, o prazo de suspensão
(Súmula n. 415/STJ);
b) avaliar a concreta necessidade de produção antecipada de provas e, caso as
repute necessárias, formular pedidos fundamentados para que sejam produzidas;
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c) apreciar o cabimento da prisão preventiva, requerendo concreta e
fundamentadamente a respectiva decretação nos casos que reputar cabíveis.
6-9.4.4.1 – Providências durante o período de suspensão
O Agente Ministerial deve organizar relação dos processos suspensos com base
no art. 366 do CPP vinculados à unidade ministerial pela qual é responsável,
requerendo vista periódica desses feitos. Ao receber os autos para manifestação,
o Agente Ministerial deve:
a) extrair informações processuais atualizadas (“Oráculo”) referente ao acusado, a
fim de verificar a eventual superveniência de prisão do acusado;
b) realizar nova busca de endereços, requerendo a renovação das diligências
tendentes à citação pessoal nos locais em que o acusado ainda não foi procurado;
c) reavaliar a necessidade de produção antecipada de provas e de decretação da
prisão preventiva, formulando os eventuais pedidos cabíveis.

6-10 – Fase processual: instrução e julgamento
6-10.1 – Audiência de instrução
6-10.1.1 – Pedido de adiamento
O membro do Ministério Público deve se opor a pedidos de adiamento de
audiência quando houver intuito protelatório, prejuízo para a tramitação do
Processo Criminal, proximidade do prazo prescricional ou possibilidade de
relaxamento de prisão.
Em contrapartida, os pedidos de adiamento formulados pelo membro do
Ministério Público dependem de fundamentação concreta e idônea, instruída com
os documentos comprobatórios dos motivos invocados. Além disso, deve-se
evitar a formulação de tal ordem de pedidos quando for possível antever prejuízo
para a tramitação do Processo Criminal, proximidade do prazo prescricional ou
possibilidade de relaxamento de prisão.
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6-10.1.2– Dispensa do réu da audiência
Ao apreciar requerimento de dispensa da presença de réus em audiências, o
Agente Ministerial não deve concordar com tal ordem de pedidos quando o
reconhecimento pessoal em audiência, pela vítima ou por testemunhas, for
essencial para a comprovação da autoria.
6-10.1.3 – Providências antecedentes à realização da audiência
Ao tomar ciência acerca da designação da audiência de instrução e julgamento
(art. 399 do CPP), o Agente Ministerial deve:
a) verificar se houve o cumprimento de todas as diligências deferidas pelo Juízo
para a instrução do feito, reiterando o pedido acerca das providências ainda
pendentes;
b) providenciar o controle dos atos judiciais a que deve comparecer, inclusive por
meio de anotação em agenda da unidade ministerial (item 3-6, retro); e
c) estudar os autos previamente à participação na audiência, buscando identificar
as questões que poderão ser enfrentadas no ato (necessidade de aditamento da
denúncia, avaliação quanto à ausência ou contradita de testemunhas etc.),
preparar as perguntas que serão formuladas às pessoas ouvidas, bem como
reunir conhecimento acerca do caso, a fim de viabilizar a apresentação oral das
alegações finais.
6-10.1.4 – Instalação e realização da audiência: colheita de depoimentos
Uma vez instalada a audiência de instrução e julgamento, o Agente Ministerial
deve:
a) fazer-se presente ao ato;
b) verificar se o defensor constituído está presente e, em caso negativo, zelar
pela nomeação de defensor dativo;
c) zelar para que conste em ata a fundamentação acerca de eventual utilização de
algemas (item 6-2.1, retro);
d) observar as hipóteses de contradita de testemunhas;
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e) atentar para a necessária incomunicabilidade da vítima e testemunhas,
conforme previsão do art. 210 do CPP;
f) nos casos em que a presença do acusado causar temor, humilhação ou
constrangimento à vítima ou testemunhas (art. 217 do CPP), requerer a retirada do
réu da sala de audiências;
g) formular as perguntas que reputar pertinentes e relevantes para o
esclarecimento dos fatos e circunstâncias relacionadas ao crime em apuração e,
na hipótese de indeferimento das perguntas formuladas, zelar para que as
indagações sejam registradas no arquivo audiovisual da audiência ou em ata;
h) zelar para que o testemunho não seja conduzido;
i) quando pertinente, requerer a realização do reconhecimento pessoal e, na
impossibilidade desse, buscar a realização de reconhecimento fotográfico ou a
ratificação do reconhecimento efetuado na fase investigatória;
j) se as vítimas ou testemunhas declararem fatos ou circunstâncias que possam
configurar coação no curso do processo, adotar as providências para a apuração
da conduta e, se necessário, adotar as providências necessárias para a proteção
das pessoas coagidas;
k) atentar para que o interrogatório observe as regras do art. 185 e seguintes do
CPP, realizando eventuais perguntas sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos;
l) na realização de acareação, verificar se as pessoas estão sendo inquiridas sobre
os pontos controvertidos previamente estabelecidos no requerimento ou na
decisão judicial.
6-10.1.4.1 – Testemunhas faltantes
O membro do Ministério Público deve se posicionar, na própria audiência, acerca
das testemunhas faltantes, desistindo/insistindo na respectiva oitiva ou
substituindo-as, de forma a permitir que o réu e o defensor sejam intimados, na
própria audiência, da data designada para a continuidade da instrução.
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6-10.1.4.1.1 – Insistência ou desistência das testemunhas
O Agente Ministerial deve privilegiar que toda a instrução ocorra em um só ato
(produção da prova oral e interrogatório), viabilizando a realização dos debates
orais e do julgamento na mesma oportunidade. Desse modo, somente se deve
insistir na oitiva da testemunha que se repute absolutamente essencial para o
deslinde do caso.
6-10.1.4.1.2 – Testemunha não localizada: busca de endereços
Caso se insista na oitiva de testemunha não localizada, o Agente Ministerial deve
efetuar ou requerer busca de novos endereços nos moldes indicados no item 61.4, retro.
6-10.1.4.2 – Videoconferências
A realização de audiências por meio de videoconferências é limitada pelas
hipóteses expressamente previstas em lei (art. 185, §2 o a §6o, §8o e §9o; e art. 217,
do CPP) ou em ato normativo do Poder Judiciário. Na atualidade, vigora a
Resolução TJPR n. 228/2019, que prevê o uso da videoconferência para (a)
cumprimento de cartas precatórias; (b) participação da Defensoria Pública ou de
representantes de órgãos públicos, cuja sede ou repartição não se localize na
Comarca em que a audiência será realizada; e (c) participação de membros do
Ministério Público, integrantes de órgãos de atuação especializada (GAECO,
GEPATRIA, GAEMA etc.), que não estejam lotados na Comarca em que o ato é
realizado. A realização da audiência por meio de videoconferência não afasta a
formalidade de que se reveste o ato, devendo o Agente Ministerial realizá-lo no
ambiente forense (sala de audiência ou sede da unidade ministerial) e apresentarse de forma adequada.

6-10.2 – Cartas Precatórias
No requerimento de expedição de carta precatória para a inquirição de vítima ou
testemunhas, o Agente Ministerial deve requerer a fixação de prazo para
280 de 564

MANUAL DE ORIENTAÇÃO FUNCIONAL
cumprimento e apontar as peças que devem instruir o expediente (denúncia,
declarações prestadas na fase investigatória, fotografia do acusado e outros
elementos de informação que se reputem pertinentes).
6-10.2.1 – Atuação no Juízo Deprecado
Ao ser intimado da designação da audiência, o Agente Ministerial que atua perante
o Juízo Deprecado deverá verificar a carta precatória está satisfatoriamente
instruída, requerendo as complementações que se fizerem necessárias.
6-10.2.2 – Casos complexos: interação entre Agentes Ministeriais
Em casos complexos, o membro do Ministério Público que requerer a expedição
da carta precatória deve contatar o Agente Ministerial que atua perante o Juízo
deprecado, repassando-lhe as informações a respeito do caso e as perguntas que
devem ser formuladas à testemunha. Por sua vez, o membro do Ministério Público
que atua perante o Juízo Deprecado, se reputar o caso complexo, pode manter
contato com o Agente Ministerial que requereu a expedição da carta precatória
para obter maiores e melhores informações sobre o caso em questão.

6-10.3 – Desmembramento do feito
O Agente Ministerial deve requerer o desmembramento do Processo Criminal
quando houver vários acusados e disso puder resultar excesso de prazo para a
formação da culpa dos que estiverem presos ou demora excessiva para o
encerramento da instrução, com risco de prescrição, relaxamento da prisão ou
outro motivo relevante.

6-10.4 – Encerramento da instrução
6-10.4.1 – Aditamento da denúncia
Se, em razão do encerramento da instrução, o Agente Ministerial entender cabível
nova definição jurídica do fato, em razão de elementos ou circunstâncias da
infração que não constaram da inicial acusatória, deverá aditar a denúncia, nos
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termos do art. 384 do CPP. Sempre que possível, o aditamento aqui referido deve
ser promovido na própria audiência de instrução, permitindo a imediata intimação
do réu e respectivo defensor.
6-10.4.2 – Art. 402 do CPP
Nos termos do art. 402 do CPP, ao final da audiência de instrução, o Agente
Ministerial poderá requerer a realização de diligências cuja necessidade se origine
de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Nesse sentido, e diversamente
do que ocorria na original redação do CPP, a “fase” do art. 402 do CPP não é
obrigatória e instala-se como decorrência do quanto apurado na instrução. Por
isso mesmo, se e quando necessário formular requerimentos com fundamento
nesse dispositivo, devem ser eles apresentados diretamente em audiência.
6-10.4.2.1 – Atualização dos antecedentes criminais
Como regra, a vida pregressa do acusado que interessa ao processo se relaciona a
fatos anteriores à prática do crime em julgamento, motivo pelo qual não se deve
adotar como padrão a apresentação indiscriminada de pedido para a atualização
de antecedentes na “fase” do art. 402 do CPP. De toda a forma, caso se repute
necessária o acesso a informações sobre os antecedentes do réu, o Agente
Ministerial pode consultar diretamente o Sistema Oráculo, conforme item 6.1.3,
retro.

6-10.5 – Alegações Finais
6-10.5.1 – Alegações Finais orais vs. Alegações Finais escritas
A regra é a de que as alegações finais sejam oferecidas oralmente ao final da
audiência de instrução e julgamento (art. 403, caput, do CPP). No entanto, em
razão da complexidade da matéria, da pluralidade de acusados e/ou de crimes, é
possível a apresentação de alegações finais por meio de memoriais (art. 403, §3 o,
do CPP). Nesse cenário, é recomendável que o Agente Ministerial:
a) observe os exatos limites do art. 402 do CPP ao formular requerimentos para
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realização de diligências ao final da instrução, limitando-se a formular tais
pedidos nos casos em que as providências se revelem imprescindíveis para a
solução do caso concreto;
b) somente requeira a conversão do feito em diligências quando tal providência se
afigurar imprescindível;
c) ofereça alegações finais orais sempre que não configurada a hipótese do art.
403, §3o, do CPP82;
d) em casos complexos, com múltiplos réus e/ou crimes, privilegie o
oferecimento escrito das alegações finais, a fim de promover a análise detalhada
do caso sob sua responsabilidade.
6-10.5.2 – Conteúdo das Alegações Finais
Oferecidas oralmente ou por memoriais, as Alegações Finais devem conter:
a) relatório dos principais desdobramentos do processo, com expressa menção
ao conteúdo da denúncia e à data do respectivo recebimento (marco interruptivo
da prescrição);
b) análise dos pressupostos de existência e validade do processo penal, arguindose, na oportunidade, eventuais nulidades absolutas ou as nulidades relativas
ocorridas em prejuízo dos interesses tutelados pelo Ministério Público.
c) exame concreto da prova produzida, apresentando os fundamentos de fato e
de direito em que se pauta o entendimento sustentado, isto é, deve apresentar as
provas de materialidade e autoria, assim como examinar a tipicidade objetiva e
subjetiva da conduta imputada. Havendo mais de um réu ou mais de um crime,
essa análise deve ser efetuada de modo individualizado;
d) nos casos em que se postula a condenação, considerações acerca do critério
trifásico de aplicação da pena, regime prisional, possibilidade de substituição da

82 Na hipótese de as alegações finais restarem registradas em ata (em vez da utilização de gravação
audiovisual), o Agente Ministerial deve zelar para que haja o fiel registro da referida manifestação no
termo de audiência.
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pena ou da suspensão condicional da pena, requerimento para que se apreciem
os efeitos genéricos e específicos da condenação e fixação de indenização em
favor da vítima. Havendo mais de um réu ou mais de um crime, essa análise deve
ser efetuada de modo individualizado, conferindo-se, assim, estrita observância
ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF);
e) exame acerca da necessidade de decretação/revogação/substituição de
eventual prisão preventiva; e
f) manifestação sobre a destinação dos eventuais bens apreendidos e vinculados
ao feito.
Ainda que haja a arguição de questões preliminares (alínea “b”, retro) que, se
acolhidas, podem impedir o julgamento da causa, o Agente Ministerial também
deve se manifestar sobre o mérito.
6-10.5.2.1 – Análise da prova: fundamentos de fato e de direito
Ao analisar o acervo probatório, o Agente Ministerial deve demonstrar, de modo
concreto, a existência (ou não) da prova da materialidade delitiva e a existência
(ou não) da prova da autoria delitiva.
Analisada a prova dos fatos, deve externalizar o respectivo entendimento jurídico,
apontando as razões pelas quais entende presente (ou ausente) a tipicidade
objetiva e subjetiva, a antijuridicidade (ilicitude) e a culpabilidade. Nessa mesma
análise, deve posicionar-se sobre a consumação (ou não) do delito.
6-10.5.2.1.1 – Transcrição de depoimentos
Na análise da prova, ao mencionar os depoimentos constantes dos autos, o
Agente Ministerial deve selecionar as parcelas relevantes para o convencimento
do Juízo, evitando transcrições longas e descontextualizadas.
6-10.5.2.1.2 – Argumentação jurídica: citação doutrinária e jurisprudencial
O uso de citações doutrinárias e jurisprudenciais em reforço à argumentação
jurídica deve ser privilegiado para o enfrentamento dos pontos controvertidos,
nos termos descritos no item 5-2.3.4 e 5-2.3.5, retro, bem como prezar pela
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utilização de citações relevantes e atualizadas.
6-10.5.2.1.3– Qualificadoras, causas de aumento e diminuição, agravantes e
atenuantes
Nos casos em que se sustenta a incidência de qualificadoras, causas de aumento
ou diminuição e de agravantes ou atenuantes, deve-se demonstrar, de forma
concreta e em tópico específico, de que modo as provas dos autos demonstram a
ocorrência das hipóteses legais sustentadas.
6-10.5.2.1.4 – Múltiplas condutas
Nos processos criminais em que há a apuração de mais de uma conduta, é
necessário demonstrar, de forma clara, a existência (ou ausência) de provas
referentes a cada uma delas, valendo-se de tópicos específicos.
De igual modo, faz-se necessário indicar, de modo concretamente fundamentado,
qual é a forma de concurso de crimes que se reputa existente no caso sob análise.
Ainda, deve atentar para as hipóteses de eventual conflito aparente de normas
(item 6-8.3.7, retro).
6-10.5.2.1.5 – Múltiplos réus
Nos processos criminais em que a conduta delituosa é imputada a mais de um réu,
é necessário demonstrar, de forma clara, a existência (ou ausência) de provas de
autoria ou participação acerca de cada um dos envolvidos.
6-10.5.2.2 – Aplicação da pena
Nos casos em que se requer a condenação, deve-se abordar as variáveis atreladas
à aplicação da pena. Assim, deve haver consideração acerca do critério trifásico
de aplicação da pena, indicando, inicialmente, se os limites que devem ser
adotados são os da modalidade simples ou qualificada do delito. 83 Em seguida, a
partir das provas produzidas, deve-se analisar:
a) cada uma das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), apresentando-se a

83 Havendo várias qualificadoras, deve-se rememorar que uma delas qualifica o delito e as demais podem
ser consideradas como circunstâncias judiciais ou, quando previstas, como circunstâncias agravantes.
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fundamentação concreta daquelas que se reputam devam ser desvaloradas;
b) a incidência de agravantes ou atenuantes (arts. 61 a 67 do CP), demonstrando
concretamente a relação de preponderância entre elas, devendo dispensar
especial atenção à demonstração da reincidência (item 6-10.5.2.2.5, adiante);
c) a ocorrência de causas de aumento e, em seguida, de diminuição de pena,
levando em consideração o contido no art. 68, par. único, do CP. Nessa
oportunidade, deve ser indicada, de modo concretamente fundamentado, a
fração de aumento ou de diminuição a ser aplicada;
d) no caso de concurso de pessoas, a modalidade do concurso (coautoria ou
participação) e, relativamente a casos de participação, avaliar a participação de
menor importância e a responsabilidade penal pelo excesso, conforme previsão
do art. 29, §1o e §2o, do CP;
e) no caso de concurso de crimes (arts. 69 a 71 do CP), o modo da aplicação das
penas, com especial atenção aos casos de concurso formal e de crime continuado
(comum e especial), pois há a necessidade de concreta fundamentação da fração
de aumento a ser apontada como adequada para o caso concreto;
f) a indicação do valor da eventual pena de multa, zelando pela suficiência do valor
do dia-multa e pela proporcional fixação da quantidade de dias-multa.
6-10.5.2.2.1 – Regime prisional
Após a abordagem dos aspectos relacionados à aplicação da pena, o Agente
Ministerial deve posicionar-se sobre o regime prisional aplicável ao caso
concreto, observando as circunstâncias judiciais (art. 33, §3 o, do CP) e atentando
para os eventuais efeitos da reincidência (item 6-10.5.2.2.5, adiante).
6-10.5.2.2.2 – Substituição de pena e suspensão condicional da pena
O Agente Ministerial deve posicionar-se acerca da possibilidade de substituição
de pena (art. 44 do CP) e, sendo tal substituição inviável, examinar o cabimento da
suspensão condicional da pena, atentando, em ambos os casos, para os eventuais
efeitos da reincidência (item 6-10.5.2.2.5, adiante).
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Na indicação das penas restritivas de direitos, deve ter em conta a peculiaridade
dos casos concretos, especialmente no que concerne à definição da quantidade
de penas restritivas de direitos a serem aplicadas (art. 44, §2 o, do CP) e, em
relação às prestações pecuniárias, a definição do respectivo valor (ver item 6-6.2,
retro).
De igual forma, as condições para a suspensão da pena devem se mostrar
adequadas ao caso concreto e ao réu.
6-10.5.2.2.3 – Efeitos da condenação
O Agente Ministerial também deve atentar para os efeitos genéricos
(automáticos) e específicos (não automáticos) da eventual condenação,
formulando requerimento expresso para a fixação daqueles que reputa incidentes
no caso sob análise.
Quanto aos efeitos não automáticos (por exemplo, art. 92, par. único, do CP e art.
4o, par. único, da Lei n. 13.869/2019), deve haver pedido concretamente
fundamentado para a respectiva incidência. De igual forma, quanto aos pedidos
para o perdimento do instrumento, produto ou proveito do crime, para o confisco
por equivalente e/ou para o confisco alargado, os pedidos devem ser
concretamente fundamentados, observando os requisitos descritos no item 66.2, retro.
6-10.5.2.2.4 – Indenização em favor da vítima
Nos casos em que há vítima certa e determinada, deve-se observar se o crime
causou danos materiais e/ou morais à vítima, formulando-se pedido expresso de
fixação de valor a título de reparação.
6-10.5.2.2.5 – Reincidência
Ao sustentar a ocorrência de reincidência, o Agente Ministerial deve indicar o
número dos autos a que se refere a condenação anterior, a data do trânsito
julgado da referida sentença condenatória e, quando necessário, a data do
cumprimento ou extinção da referida pena, a fim de demonstrar a incidência do
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art. 64 do CP. Nessa ocasião, deve-se mencionar, de forma expressa, o
documento em que consta as informações sobre os antecedentes, localizando-o
nos autos por meio da indicação do número das folhas ou do movimento no
Projudi.
Uma vez verificada a ocorrência da reincidência, além da configuração da
agravante (art. 61, I, do CP), deve ponderar acerca dos seus reflexos para a
definição do regime de pena (art. 33, §2o, do CP), para a apreciação da
possibilidade de substituição de pena (art. 44, II, do CP) e para a suspensão
condicional de pena (art. 77, I, do CP).
6-10.5.2.3 – Aplicação de medida de segurança
Nos casos que reconhecer fundamentadamente a prática injustificada de atos
previstos como crimes por inimputáveis ou por semi-imputáveis, necessitados de
especial tratamento curativo, o Agente Ministerial deve manifestar-se acerca da
aplicação da espécie de medida de segurança mais adequada à hipótese concreta
(arts. 96 a 99 do CP), a partir da leitura da política humanitária antimanicomial e
dos princípios informantes da Lei n. 10.216/2001 a pessoas com transtornos
mentais, em sintonia com a Resolução CNJ n. 113/2020, a Recomendação CNJ n.
35/2011 e a Resolução CNPCP n. 04/2010.84

84

Neste sentido, interessante conhecer a experiência inovadora do Programa de
Atenção Integral ao Louco Infrator (PAILI), instituído a partir da idealização do
Promotor de Justiça Haroldo Caetano da Silva e de proposta da Promotoria de
Justiça da Execução Penal de Goiânia – MPGO, em 2006, mediante convênio entre as
Secretarias de Estado da Saúde e da Justiça de Goiás, Secretaria Municipal de Saúde
de Goiânia, Tribunal de Justiça e Ministério Público do Estado de Goiás, e que foi
vencedor do Prêmio Innovare, no ano de 2009, na categoria Ministério Público.
Disponível
na
internet
no
endereço
eletrônico
http://www.mpgo.mp.br/portal/arquivos/2013/08/19/15_33_20_501_mioloPAILI_Layo
ut.pdf.
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6-11 – Fase processual: sentença e recursos
6-11.1 – Intimação do réu e respectivo defensor acerca da sentença
O Agente Ministerial deve acompanhar e fiscalizar a intimação do réu e respectivo
defensor (constituído ou dativo) acerca da sentença, zelando para que a
efetivação da diligência seja certificada nos autos. Se necessário, deve formular
requerimento para a expedição de editais de intimação (art. 392 do CPP).

6-11.2 – Intimação do Ministério Público acerca da sentença
O Agente Ministerial deve dispensar especial cuidado ao tomar ciência acerca da
sentença lançada no Processo Criminal. Além de examinar o mérito, deve
verificar:
a) o preenchimento dos requisitos formais exigidos por lei;
b) a exatidão da pena imposta ou da eventual medida de segurança aplicada;
c) a expressa menção aos efeitos (genéricos e específicos) decorrentes da
condenação e a suficiência da respectiva motivação;
d) a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima pela
infração;
e) a fundamentação acerca da revogação/decretação/substituição de eventual
prisão preventiva; e
f) a apreciação dos eventuais pedidos de destinação dos bens apreendidos.
Quando a decisão não estiver suficientemente fundamentada ou forem
detectados

erros

materiais,

omissões,

contradições,

ambiguidades

ou

obscuridades, o Agente Ministerial deve opor embargos de declaração, conforme
indicado no item 6-1.2, retro.
6-11.2.1 – Desistência do prazo recursal: impossibilidade
Ao ser cientificado acerca das decisões judiciais em geral (e da sentença em
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especial), o membro do Ministério Público não deve desistir do prazo recursal,
uma vez que o respectivo prazo é indisponível.
6-11.2.2 – Sentença condenatória de estrangeiro
Nos casos de condenação de pessoa estrangeira, o Agente Ministerial deve
atentar para os casos que implicam expulsão (art. 54 da Lei n. 13.445/2017 e art.
192 e seguintes do Decreto n. 9.199/2017). Sobrevindo o trânsito em julgado da
sentença

condenatória,

deve

enviar,

de

ofício,

cópia

da

decisão

–

sentença/acórdão –, acompanhada da certidão de trânsito em julgado, à
Superintendência da Polícia Federal responsável por atuar no território da
Comarca, a fim de viabilizar a instauração do Inquérito Policial de Expulsão, nos
termos do art. 195 e seguintes do Decreto n. 9.199/2017.
6-11.2.3 – Sentença condenatória de policial militar
Havendo condenação de oficial da polícia militar pela prática de crime comum, o
Agente Ministerial, ao tomar ciência acerca da sentença condenatória, deve
observar o quantum de pena aplicado. Se imposta pena privativa de liberdade
superior a dois anos, deve encaminhar cópia da sentença/acórdão, acompanhada
da certidão de trânsito em julgado, ao Agente Ministerial com atribuição para
oficiar perante a Vara da Justiça Militar Estadual, para os fins do art. 125, §4 o; e
art. 142, §3o, VI e VII, da CF.

6-11.3 – Interposição do recurso
Ao recorrer, o Agente Ministerial deve observar a forma especificada na lei
processual penal, observando que a interposição do recurso deve ocorrer por
termo nos autos ou por petição, dirigidos ao Juiz de Direito, contendo:
a) a identificação dos autos e o(s) nome(s) do(s) réu(s);
b) o resumo da decisão recorrida e o fundamento legal do recurso;
c) a escorreita delimitação do objeto do recurso; e
d) o pedido de processamento do recurso.
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6-11.3.1 – Delimitação do recurso
O Agente Ministerial deve promover a escorreita delimitação do recurso, pois o
efeito devolutivo do recurso é delineado pela petição de interposição. Por isso,
deve-se evitar expressões genéricas, assim como deve-se apresentar o objeto da
irresignação com clareza, com especial atenção aos casos em que há a apuração
de mais de uma conduta ou que envolvam mais de um réu.

6-11.4 – Razões recursais
É desejável que as razões recursais acompanhem, desde logo, a petição/termo de
interposição do recurso. Caso não seja possível, as razões recursais devem ser
apresentadas no prazo legal. Em qualquer dos casos, devem conter:
a) endereçamento ao Tribunal competente;
b) relatório dos principais desdobramentos do feito, com expressa indicação (b.1)
da data de recebimento da denúncia e da publicação da sentença, pois envolvem
marcos interruptivos da prescrição (art. 117, I e IV, do CP); (b.2) de outros marcos
interruptivos da prescrição (data da pronúncia, por exemplo); (b.3) das teses
articuladas pelas partes; e (b.4) dos fundamentos utilizados pela decisão
recorrida;
c) efetiva análise dos pressupostos de admissibilidade recursal;
d) os fundamentos fáticos e jurídicos da irresignação, de forma a (d.1) apontar, de
modo concreto, os motivos pelos quais a sentença merece ser anulada ou
reformada; e (d.2) prequestionar a matéria constitucional ou a lei federal em
discussão.

6-11.5 – Respostas a recursos e contrarrazões recursais
Nas respostas a recursos e nas contrarrazões recursais, o conteúdo da peça
processual deve seguir os parâmetros do item 6-11.4, retro, com as devidas
adaptações. Tais adequações envolvem a indicação das teses defendidas no
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recurso que se está a responder e apresentação dos argumentos que, de modo
concreto e suficiente, a elas se contrapõem.

6-11.6 – Habeas corpus impetrado em 1o grau: manifestação do Ministério Público
A despeito da ausência de previsão no CPP, o membro do Ministério Público deve
apresentar manifestação de mérito quando concedida vista dos autos de habeas
corpus impetrado em 1o grau.

6-12 – Processos e Procedimentos Especiais
6-12.1 – Rito do Júri
6-12.1.1 – Fase investigatória
Na fase investigatória, o Agente Ministerial deve zelar pela reunião dos elementos
de informação e produção dos laudos periciais que possam contribuir para a
elucidação do crime. Assim, deve verificar se foi formalizada a apreensão de
eventual arma ou de outros objetos que interessem à investigação. Deve, ainda,
zelar pela realização de auto de levantamento do local do crime e de exames
periciais (necropsia, confronto balístico, dosagem alcoólica etc.), bem como
requerer a juntada de documentos que repute pertinentes à instrução
(prontuários médicos, por exemplo).85
6-12.1.2 – Denúncia
As denúncias referentes a crimes dolosos contra a vida devem observar os
aspectos gerais indicados nos itens 6-8.2 e 6-8.3, retro, com especial atenção à
necessidade de expressa referência ao elemento anímico (“ânimo de matar”).
Ainda, o Agente Ministerial deve atentar para as especificidades detalhadas no
item 6-8.6.2, retro, primando pela concisão, utilização de termos leigos (no lugar

85 Ver itens 6-4.1, 6-4.2 e 6-4.3, retro.
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dos termos médicos) e concreta descrição das qualificadoras.
6-12.1.3 – Manifestação sobre a resposta à acusação
Nos processos que seguem o rito do Júri, a manifestação ministerial sobre a
resposta à acusação é mandatória nos casos em que são arguidas preliminares ou
há juntada de documentos (art. 409 do CPP). Assim, o membro do Ministério
Público deve zelar pela observância do referido dispositivo de lei e apresentar
manifestação sobre a referida peça de defesa, observando os parâmetros do item
6-9.3, retro.
6-12.1.4 – Aditamento da denúncia
Diante dos desdobramentos dos feitos submetidos ao rito do Júri, ao longo de
toda a primeira fase do processo, o Agente Ministerial deve verificar a correção
das informações constantes da denúncia (data, hora, local, nomes etc.),
promovendo o aditamento da denúncia quando houver necessidade de correção
de erros materiais (art. 569 do CPP). Ainda, ao final da instrução, deve verificar a
necessidade de aditamento para os fins do art. 384 do CPP.
6-12.1.5 – Instrução (primeira fase)
Na primeira fase dos feitos submetidos ao rito do Tribunal do Júri, deve-se
verificar, com especial atenção, o cumprimento de todas as diligências
requisitadas na cota contemporânea à denúncia e deferidas pelo Juízo, conforme
item 6-10.1.3, alínea “a”, retro.
6-12.1.6 – Alegações (encerramento da primeira fase)
Nas alegações que sustentem a pronúncia do réu, o Agente Ministerial deve:
a) demonstrar a existência de prova da materialidade, os indicativos do dolo de
matar e os indícios suficientes de autoria ou de participação exigidos para a
pronúncia. Havendo mais de um réu, deve indicar, de forma individualizada, os
indícios de autoria ou de participação existentes em face de cada um deles;
b) indicar, de forma concretamente fundamentada, a existência de elementos de
prova suficientes a amparar as qualificadoras, causas de aumento e agravantes
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imputadas ao réu, respeitando os termos da denúncia;
c) manifestar-se, de forma concretamente fundamentada, sobre a existência de
prova de materialidade e indícios suficientes de autoria relativamente aos crimes
conexos;
d) indicar os artigos de lei pelos quais o acusado deverá ser pronunciado,
observando que o julgamento dos crimes conexos cabe ao Tribunal do Júri; e
e) manifestar-se, de modo fundamentado, sobre a necessidade de manutenção
ou de decretação da prisão preventiva na pronúncia.
Por sua vez, os pedidos de impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação
devem ser concretamente fundamentados.
6-12.1.6.1 – Objetivo e limites
O objetivo das alegações que requerem a pronúncia do réu é a demonstração da
prova da materialidade delitiva, dos indicativos do dolo de matar e de indícios
suficientes de autoria e participação. Assim sendo, deve-se evitar a análise
exaustiva da prova, o debate de teses jurídicas ou o reconhecimento, ainda que
indireto, de razoabilidade nas teses defensivas. Nesse contexto, deve-se evitar o
uso da expressão latina “in dubio pro societate”, pois pode não ser bem
compreendida pelos jurados e, por isso mesmo, explorada pela defesa nos
debates para invocar suposta dúvida do Ministério Público acerca da
interpretação a ser dada para o acervo probatório.86
6-12.1.7 – Decisão de pronúncia
Na medida em que a decisão de pronúncia passou a balizar o julgamento em
Plenário, o momento da ciência acerca da referida decisão torna-se
especialmente relevante. Assim, o Agente Ministerial deve verificar, de modo
especial, se a fundamentação da decisão contempla os seguintes pontos:
a) indicação da materialidade e de indícios suficientes de autoria ou de

86 Embora o argumento possa ser rebatido tecnicamente, instala-se um risco desnecessário, sendo
recomendável que seja evitado.
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participação nos limites apropriados a esta fase processual;
b) a especificação das circunstâncias qualificadoras;
c) a indicação das causas de aumento de pena;
d) a expressa declaração acerca dos dispositivos legais em que julga incurso o
acusado e a respectiva compatibilidade com a fundamentação apresentada; e
e) posicionamento sobre a necessidade de decretação/ manutenção/
substituição/ revogação de prisão preventiva ou de medidas cautelares diversas
da prisão.
Caso seja necessária a supressão de erros materiais, omissões, contradições,
ambiguidades e obscuridades, deve haver a oposição de embargos de declaração,
nos termos do item 6-1.2, retro.
6-12.1.8 – Fase do art. 422 do CPP
Na fase do art. 422 do CPP, o Agente Ministerial deve:
a) arrolar vítimas, informantes e/ou testemunhas que pretende ouvir em Plenário,
assinalando a imprescindibilidade;
b) avaliar a conveniência de promover, desde logo, a juntada de documentos, a
fim de permitir a utilização em Plenário87;
c) requerer as diligências que reputa imprescindíveis, tais como: (c.1) a vinda da
arma ou outro instrumento do crime para exibição em Plenário; (c.2) a atualização
dos antecedentes criminais referentes aos réus ou a juntada das informações
extraídas do “Sistema Oráculo”; (c.3) a intimação de Peritos para prestarem
esclarecimentos em Plenário, apresentando os quesitos que deverão ser
respondidos, nos termos do art. 159, §5o, I do CPP; (c.4) a complementação de
diligências anteriormente requeridas e ainda não atendidas;
d) indicar eventuais recursos materiais necessários à exposição que se

87 Na hipótese de se reputar conveniente promover a juntada dos documentos em momento posterior,
deve-se observar que essa providência deve ser adotada, ao menos, três dias úteis antes do julgamento
em Plenário (art. 479 do CPP).
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promoverá em Plenário (por exemplo, a utilização de telão e projetor);
e) em relação ao réu intimado por edital acerca da pronúncia (art. 420, par. único,
do CPP), pugnar pela tentativa de intimação pessoal acerca da data do
julgamento.
6-12.1.9 – Sessão Plenária do Tribunal do Júri
6-12.1.9.1 – Controle de prazos
Ao ser intimado acerca do agendamento da sessão Plenária, o membro do
Ministério Público deve:
a) anotar tal compromisso na agenda da unidade ministerial (item 3-6, retro) e,
nos casos de remoção, promoção, férias ou licenças, informar o dado ao Agente
Ministerial sucessor ou substituto;
b) controlar o prazo final para apresentação de documentos novos, conforme o
art. 479 do CPP, com especial atenção à contagem em dias úteis;
c) observar se as diligências requeridas na fase do art. 422 do CPP foram
integralmente cumpridas e, em caso negativo, zelar para que sejam ultimadas
antes da realização do julgamento em Plenário; e
d) evitar a formulação de pedidos de adiamento ou redesignação.
6-12.1.9.2 – Preparação
O Agente Ministerial responsável pelos trabalhos em Plenário deve preparar-se
antecipadamente, analisando o caso submetido a julgamento antes de vencido o
prazo do art. 479 do CPP. O dado é relevante a fim de que possa haver a
tempestiva juntada de novos documentos e demais materiais (vídeos, gravações,
fotografias, croquis etc.)88 que se pretenda utilizar em Plenário. Nos esforços
destinados à preparação para atuação na sessão Plenária, deve-se:
a) providenciar cópia integral dos autos, incluindo-se as certidões cartorárias e as
eventuais movimentações geradas pelo Projudi;

88 Art. 479, par. único, do CPP.
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b) ler minuciosamente as peças dos autos, elaborando-se índice com a indicação
das páginas ou movimentos do Projudi referentes às peças mais relevantes;
c) individualizar as peças essenciais e os trechos que se pretende utilizar em
Plenário, adotando ferramentas que facilitem o manuseio e a localização no curso
da sessão (impressão das peças, identificação com papéis adesivos, utilização de
canetas marca-texto para o destaque de trechos dos depoimentos etc.);
d) quando possível, visitar o local do crime para melhor compreender a dinâmica
dos fatos;
e) elaborar roteiro da fala, com anotação dos tópicos essenciais, sugerindo-se a
seguinte sequência: saudações, resumo dos fatos, exame das provas, declinação
dos fundamentos jurídicos, eventual refutação antecipada de teses defensivas,
explicação dos quesitos e peroração;
f) buscar antever a possível quesitação e os problemas que podem ser nela
enfrentados, a fim de que possa, em Plenário, fundamentar eventual impugnação;
g) separar textos de literatura técnica, ilustrações de anatomia humana,
esquemas, quadros e vídeos explicativos, a fim de estimular a memória visual dos
jurados. Nesse ponto, deve-se observar as limitações do art. 479 do CPP,
promovendo-se a antecipada juntada dos materiais que se enquadrem na referida
exigência; e
h) avaliar a pertinência de promover a entrega de material impresso aos jurados.
Quando se entender oportuna a entrega de cópia dos autos, as cópias entregues
não deverão conter anotações ou destaques.
6-12.1.9.3 – Julgamento em Plenário
No curso de todo o julgamento em Plenário, o Agente Ministerial:
a) não deve se ausentar do Plenário, salvo em caso de extrema necessidade;
b) deve requerer seja consignada em ata todas as ocorrências que possam
acarretar nulidade, declinando as razões de suas manifestações;
c) deve impugnar o uso de documento novo trazido pela defesa sem a observância
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do art. 479 do CPP, requerendo o registro da insurgência em ata.
6-12.1.9.3.1 – Julgamento em Plenário: início dos trabalhos
Ao início do julgamento em Plenário, o Agente Ministerial deve:
a) zelar para que conste em ata a fundamentação acerca da (im)prescindibilidade
do uso de algemas pelo acusado (item 6-2.1, retro), formulando os requerimentos
pertinentes;
b) oferecer exceção oral nos casos de impedimento ou suspeição durante o
sorteio dos jurados;
c) quando a sessão de julgamento abranger mais de um réu, observar que a
separação do julgamento em razão de múltiplas recusas de jurados somente
ocorre no caso de estouro de urna (isto é, quando não for atingido o número
mínimo de jurados para a formação do Conselho de Sentença). Nesse caso, zelar
para que seja priorizado o julgamento do autor (art. 469, §1 o e §2o, do CPP) e, nos
casos de coautoria, para que seja observada a ordem de preferência do art. 429
do CPP (art. 469, §2o, do CPP);
d) verificar se houve a entrega de cópia da sentença de pronúncia e das decisões
posteriores que julgaram admissível a acusação aos jurados. Em caso negativo,
requerer a adoção dessa providência.
6-12.1.9.3.2 – Julgamento em Plenário: instrução
Na instrução em Plenário, o Agente Ministerial deve:
a) caso pretenda dispensar o depoimento de testemunhas, indagar aos jurados se
querem ouvi-las;
b) efetuar eventual contradita da testemunha imediatamente antes do início da
respectiva inquirição;
c) em casos nos quais há a possibilidade de eventual acareação ou reinquirição,
não concordar com a dispensa de testemunhas;
d) caso compreenda que a testemunha fez afirmação falsa, negou ou calou a
verdade, requerer (d.1) a inclusão de quesito sobre o falso testemunho; (d.2) que
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a testemunha não seja dispensada até a deliberação dos jurados; (d.3) seja a
testemunha alertada sobre a possibilidade de retratação até o início da votação
dos quesitos pelos jurados;
e) restringir a leitura de peças em Plenário e a exibição de vídeos referentes a
depoimentos colhidos na 1a fase àquelas imprescindíveis, observando a parcela
final do art. 473, §3o, do CPP.
6-12.1.9.3.3 – Julgamento em Plenário: debates
No momento dos debates orais, o Agente Ministerial deve:
a) expor os argumentos da acusação de forma clara, natural, didática,
esclarecedora e convincente. Nesse esforço, deve-se buscar: (a.1) modular a voz,
empregando as pausas necessárias; (a.2) usar a linguagem gestual de forma
comedida; (a.3) voltar-se exclusivamente aos jurados, levando em conta as
reações deles;
b) dedicar-se a explicar aos jurados a forma de votação dos quesitos e as suas
consequências para o julgamento;
c) preparar peroração, inclusive com eventual utilização de recursos
audiovisuais89, encerrando a fala de modo vibrante e com a sincera demonstração
de envolvimento emocional;
d) caso repute pertinente, requerer a prorrogação do prazo destinado ao
Ministério Público nos casos em que há interrupção do discurso pela defesa (art.
497, III e XII, do CPP);
e) organizar a divisão do tempo para intervenção com o eventual assistente de
acusação;
f) acompanhar com atenção a fala da defesa, promovendo, se necessário, apartes
para o esclarecimento dos jurados ou para que haja referência fiel à prova. Os
apartes devem ser solicitados diretamente ao defensor/advogado e, na hipótese

89 Nessa ocasião, deve observar, sempre que cabível, o contido no art. 479 do CPP.
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de discordância, deve-se pedir a palavra ao Juiz-Presidente (art. 497, III e XII, do
CPP);
g) avaliar a pertinência da utilização da faculdade de réplica (art. 476, §4 o, do CPP);
e
h) efetuar protestos diretamente ao Juiz-Presidente nas situações que possam
prejudicar o exercício da acusação, especialmente para garantir o uso da palavra e
para impedir que a defesa, na tréplica, inove suas teses.
6-12.1.9.3.4 – Julgamento em Plenário: quesitação e votação
No momento da leitura dos quesitos pelo Juiz-Presidente, o Agente Ministerial
deve atentar para a necessidade de formular requerimentos, reclamações ou
impugnações a respeito do questionário (art. 484 do CPP). Na sala secreta, o
membro do Ministério Público deve fiscalizar a contagem de votos, a divulgação
do quorum majoritário e a preservação do sigilo (art. 483, §1 o e §2o c.c. art. 488 do
CPP).
6-12.1.9.3.5 – Julgamento em Plenário: ata
Encerrado o julgamento, o Agente Ministerial deve:
a) conferir os termos e extratos, apontando eventuais faltas ou inexatidões;
b) revisar atentamente a ata, verificando (b.1) a redação dos protestos e
alegações acompanhados dos fundamentos que os amparam; (b.2) a correção
dos registros acerca das teses debatidas pelas partes.
6-12.1.10 – Recurso em face da decisão do Tribunal do Júri
Ao recorrer das decisões do Tribunal do Júri, o Agente Ministerial deve
especificar, no termo ou na petição de interposição, quais das alíneas do art. 593,
III, do CPP embasam a insurgência, atentando para as consequências de eventual
omissão (Súmula n. 713/STF).90
Diante desse dado, como também para que sejam adequadamente sopesadas a
90 De acordo com o referido verbete de Súmula, “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é
adstrito aos fundamentos da sua interposição.”
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necessidade e a oportunidade de apresentação de recurso, deve-se evitar a
interposição ainda na sessão Plenária do Júri. Em contrapartida, é necessário
observar, de forma escorreita, a contagem do prazo recursal e, sempre que
possível, apresentar a petição de interposição já acompanhada das razões
recursais.

6-12.2 – Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
6-12.2.1 – Auto de prisão em flagrante
Ao apreciar os autos de prisão em flagrante referentes a casos de violência
doméstica e familiar contra a mulher, além de atentar para os aspectos indicados
no item 6-2.3, retro, o Agente Ministerial deve:
a) ponderar se há notícia de agressões anteriores, buscando identificar se foram
objeto de registro e qual foi o tratamento dispensado à situação pretérita
(registro de boletim de ocorrência, formulação de pedido de medida protetiva,
instauração de inquérito policial, propositura de ação penal etc.);
b) verificar se há medidas protetivas concedidas anteriormente à vítima em vigor;
c) nos casos em que se imputa o crime de descumprimento de medidas protetivas
(art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), examinar se a Autoridade Policial considerou a
limitação para a concessão de fiança prevista no art. 24-A, §2 o, da Lei n.
11.340/2006;
d) observar se há pedido de concessão de medidas protetivas de urgência,
apreciando-o nos termos do item 6-12.2.2, adiante.
6-12.2.2 – Medidas de protetivas de urgência
Ao apreciar ou formular pedidos de concessão de medidas protetivas de urgência,
o membro do Ministério Público deve apresentar manifestação ou pleito
fundamentados, em que analise os seguintes aspectos:
a) a relação doméstica, familiar e/ou íntima existente entre o agressor e a
agredida;
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b) a existência de elementos probatórios mínimos acerca da prática de violência
doméstica ou familiar (verossimilhança das alegações) e da necessidade das
medidas (perigo de demora);
c) a pertinência e a adequação das medidas pleiteadas pela vítima, indicando as
hipóteses legais incidentes no caso concreto (incisos dos arts. 22 a 24 da Lei n.
11.340/2006);
d) a necessidade de que a vítima seja cientificada acerca das medidas que
venham a ser concedidas em seu favor e/ou que obriguem o agressor; e
e) a necessidade de que agressor seja cientificado acerca das medidas que o
obrigam e das consequências decorrentes de eventual descumprimento
(decretação de prisão preventiva e configuração do crime previsto no art. 24-A da
Lei n. 11.340/2006).
6-12.2.3 – Audiência de retratação (art. 16 da Lei n. 11.340/2006): limites
O art. 16 da Lei n. 11.340/2006 deve ser interpretado restritivamente, razão pela
qual somente é cabível cogitar da realização da audiência prevista no referido
dispositivo se:
a) a ação penal para apuração do crime em comento for condicionada à
representação; e
b) houver algum indicativo concreto a apontar que a vítima pretende retratar a
representação antes oferecida.
Nesse ponto, deve-se rememorar que o STF consolidou o entendimento no
sentido de que “A ação penal relativa a lesão corporal resultante de violência
doméstica contra a mulher é pública incondicionada (...)” – ADI 4.424, Pleno, Min.
Marco Aurélio, j. 09.02.2012. De mesma forma, o STJ consolidou o seguinte
entendimento: “A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de
violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada” (Súmula n. 542/STJ).
Logo, em tais casos, não há espaço para requerimento (ou concordância com
pedido) destinado à realização da audiência prevista no art. 16 da Lei n.
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11.340/2006, independentemente da manifestação de vontade da vítima.
6-12.2.4 – Institutos despenalizadores
O STF reconheceu a constitucionalidade do art. 41 da Lei n. 11.340/2006, que
afasta a aplicação da Lei n. 9.099/1995 nos crimes cometidos em contexto de
violência doméstica ou familiar contra a mulher (ADC 19, Pleno, Min. Marco Aurélio,
j. 09.02.2012). De igual forma, o STJ pacificou o entendimento no sentido de que
“A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na
hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha” (Súmula n. 536/STJ). Por
conseguinte, nos feitos em que há a incidência da Lei n. 11.340/2006 resta
inviabilizado o manejo dos institutos despenalizadores previstos na Lei n.
9.099/1995 (transação penal e suspensão condicional do processo).
6-12.2.5 – Acordo de Não Persecução Penal – ANPP
Não é cabível o ANPP em casos de violência doméstica ou familiar, bem como nos
crimes praticados contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos
termos do art. 28-A, §2o, IV, do CPP.
6-12.2.6 – Cadastro dos casos de violência doméstica (art. 26, III, da Lei n.
11.340/2006)
O Agente Ministerial deve zelar pela manutenção do cadastro dos casos de
violência doméstica e familiar contra a mulher, em cumprimento ao art. 26, III, da
Lei n. 11.340/2006. No âmbito do MPPR, esse cadastro é organizado no PRO-MP
(ou ePROMP), por meio de “Livro Virtual”, criado a partir das informações acerca da
violência doméstica e familiar registradas nos Inquéritos Policiais em andamento
perante a unidade ministerial.
Por isso, o Agente Ministerial deve cadastrar (ou determinar que sejam
cadastrados), de forma completa, os dados referentes à violência doméstica ou
familiar contra a mulher nos Inquéritos Policiais em que são apurados crimes
praticados nesse contexto. Sobre essa questão, deve-se dispensar especial
atenção aos Inquéritos Policiais Eletrônicos, cuja tramitação se inicia com
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informações preliminares automaticamente registradas pela Autoridade Policial,
mas que devem ser retificadas ou complementadas durante a tramitação do
caderno investigatório. De igual modo, os casos que ensejarem a instauração de
procedimentos extrajudiciais presididos pelo membro Ministério Público devem
ser diretamente registrados no referido “Livro Virtual”, pela unidade ministerial
responsável. A propósito, ver item 3-8.1.1.5, retro.
6-12.2.7 – Atenção à vítima
Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica ou familiar contra a
mulher, o Agente Ministerial deve dispensar especial atenção à situação da vítima,
de forma a:
a) zelar para que se observe a prioridade na realização dos exames de corpo de
delito, nos termos do art. 158, par. único, I, do CPP;
b) formular pedido expresso – no momento do oferecimento da denúncia e das
alegações finais – de fixação de valor mínimo destinado à reparação dos danos
causados à vítima, inclusive os de natureza moral91;
c) requerer a intimação da vítima acerca dos principais atos do processo,
conforme previsto no art. 21 da Lei n. 11.340/2006; e
d) pleitear a tramitação prioritária do feito, nos termos do art. 33, par. único, da
Lei n. 11.340/2006.
6-12.2.8 – Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A
da Lei n. 11.340/2006)
O Agente Ministerial deve zelar para que as intimações ao agressor acerca das
medidas protetivas deferidas em favor da vítima sejam adequadamente
certificadas pela Escrivania ou por Oficial de Justiça, indicando-se a data e a hora
de realização do ato.
91

Em sede de recursos repetitivos (Tema 983), o STJ fixou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra
a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a
título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não
especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” (REsp 1.675.874/MS, 3a Seção,
Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28.02.2018)
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Quando do oferecimento da denúncia pela prática, em tese, do crime do art. 24-A
da Lei n. 11.340/2006, deve-se (a) identificar os autos em que as medidas
protetivas foram deferidas, apontando quais eram essas medidas; (b) demonstrar
que o denunciado foi previamente cientificado acerca das medidas aplicadas; e
(c) narrar de que modo ocorreu o descumprimento. Se necessário, devem ser
obtidas cópias dos autos em que a medida foi inicialmente deferida, requerendose a respectiva juntada no novo processo criminal.

6-12.3 – Juizado Especial Criminal
6-12.3.1 – Recebimento de comunicação de infração de menor potencial ofensivo
Ao receber comunicação verbal ou escrita de infração de menor potencial
ofensivo, o Agente Ministerial deve proceder na forma indicada pelos itens 6-3.1.1
e 6-3.1.2, retro.
6-12.3.2 – Prisão em flagrante: situação excepcional
Em face do autor de infração de menor potencial ofensivo apanhado em estado de
flagrância, a regra é a liberação do flagranteado, mediante a lavratura de Termo
Circunstanciado e encaminhamento ao Juizado Especial Criminal. A imposição da
prisão em flagrante é excepcional e ocorre nos casos em que o agente recusa o
encaminhamento para o Juizado Especial Criminal/a assunção do compromisso
para comparecimento ao Juizado Especial Criminal.
6-12.3.3 – Competência dos Juizados Especiais
6-12.3.3.1 – Causas de aumento e de diminuição
Para a aferição da competência do Juizado Especial Criminal, deve ser apurada a
pena máxima abstratamente prevista para o delito sob apuração. Nesse esforço,
devem ser consideradas as causas de aumento (em seu patamar máximo) e de
diminuição (em seu patamar mínimo) incidentes no caso concreto.
6-12.3.3.2 – Concurso de crimes
Nos casos de concurso material de crimes, a definição de competência deve levar
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em conta a soma das penas máximas em abstrato 92; nos casos de concurso
formal ou crime continuado, deve-se considerar a respectiva exasperação. Nessa
última hipótese, como se está a aferir a pena máxima, deve-se levar em
consideração o patamar máximo de aumento. Se a pena máxima obtida superar
dois anos, afasta-se a competência do Juizado Especial Criminal. 93 Havendo
concurso entre infrações de menor potencial ofensivo e delitos processados
perante o Juízo Comum, prevalece a competência desse último.
6-12.3.4 – Incidência da Lei n. 9.099/1995: limites
Além da previsão do art. 90-A da Lei n. 9.099/1995, há legislação especial que
afasta ou invoca a incidência da Lei n. 9.099/1995 em ocasiões específicas. Assim,
o Agente Ministerial deve observar tais previsões, podendo-se salientar que as
disposições da Lei n. 9.099/1995:
a) não se aplicam crimes militares (art. 90-A da Lei n. 9.099/1995);
b) não se aplicam a crimes praticados em contexto de violência doméstica e
familiar (art. 41 da Lei n. 11.340/2006, conforme interpretação do STF, ADC 19,
Pleno, Min. Marco Aurélio, j. 09.02.2012);
c) aplica-se ao crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas (Lei n. 11.343/2006), na
forma prevista no art. 48 do mesmo diploma legal;
d) aplica-se aos crimes previstos no CTb (Lei n. 9.503/1997), quando a pena
máxima não ultrapassar dois anos94 e nos limites estabelecidos no próprio
diploma legal (art. 291 do CTb);
e) aplica-se aos crimes ambientais (Lei n. 9.605/1998), quando a pena máxima não
ultrapassar dois anos95 e com as adaptações ditadas no próprio diploma legal
92 Nesse ponto, deve-se atentar para o possível conflito aparente de normas e a eventual necessidade de
aplicação dos princípios da especialidade, da subsidiariedade ou da consunção para sua resolução (ver
item 6-8.3.7, retro).
93 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Juizados Especiais Criminais – II. Jurisprudência em Teses, edição
n. 96, Brasília, 31.01.2018, item 10.
94 Para a escorreita aferição da pena máxima, devem ser consideradas as causas de aumento e de
diminuição (ver item 6-12.3.3.1, retro).
95 Para a escorreita aferição da pena máxima, devem ser consideradas as causas de aumento e de
diminuição (ver item 6-12.3.3.1, retro).
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(arts. 27 e 28 da Lei n. 9.605/1998);
f) aplica-se aos crimes previstos no Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003) nos
limites estabelecidos pelo STF (ADI 3.096, Pleno, Min. Cármen Lúcia, j.
16.06.2010);96e
g) aplicam-se os institutos despenalizadores às infrações de menor potencial
ofensivo que, em razão de conexão, sejam processadas perante o Juízo Comum
(art. 60, par. único, da Lei n. 9.099/1995).
6-12.3.5 – Audiência preliminar
6-12.3.5.1 – Presença do membro do Ministério Público
A presença do membro do Ministério Público nas audiências preliminares é
imprescindível, conforme expressa previsão do art. 72 da Lei n. 9.099/1995.
6-12.3.5.2 – Presença de advogado/defensor
O membro do Ministério Público deverá zelar para que o autor do fato seja
assistido por advogado/defensor durante a realização das audiências
preliminares, inclusive para que haja a eventual aceitação da proposta de
transação penal por ambos, nos termos do art. 76, §3o, da Lei n. 9.099/1995.
6-12.3.5.3 – Avaliação do conteúdo do Termo Circunstanciado pelo membro do
Ministério Público
Como regra, os Juizados Especiais Criminais disponibilizam as pautas das
audiências preliminares às Autoridades Policiais. Assim, no momento da lavratura
do Termo Circunstanciado, o possível autor da infração de menor potencial

96 A decisão foi proferida nos seguintes termos:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 39 E 94 DA LEI 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO).
RESTRIÇÃO À GRATUIDADE DO TRANSPORTE COLETIVO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE SELETIVOS E
ESPECIAIS. APLICABILIDADE DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA LEI 9.099/1995 AOS CRIMES COMETIDOS
CONTRA IDOSOS. (...) 2. Art. 94 da Lei n. 10.741/2003: interpretação conforme à Constituição do Brasil, com
redução de texto, para suprimir a expressão ‘do Código Penal e’. Aplicação apenas do procedimento
sumaríssimo previsto na Lei n. 9.099/95: benefício do idoso com a celeridade processual. Impossibilidade
de aplicação de quaisquer medidas despenalizadoras e de interpretação benéfica ao autor do crime. 3.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme à
Constituição do Brasil, com redução de texto, ao art. 94 da Lei n. 10.741/2003.” (STF, ADI 3.096, Pleno, Min.
Cármen Lúcia, j. 16.06.2010).
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ofensivo é, desde logo, intimado para comparecimento ao ato. Por conseguinte,
como regra, a audiência preliminar é a primeira oportunidade para o membro do
Ministério Público avaliar o conteúdo do Termo Circunstanciado, ocasião em que
deverá, antes de se posicionar sobre o mérito da questão, verificar:
a) a modalidade da ação penal em questão;
b) se constam do Termo Circunstanciado, ainda que resumidamente, as versões
do autor do fato, da vítima e de eventuais testemunhas. Se o Termo for lacônico
ou deficiente, o Agente Ministerial deve, se possível, suprir a deficiência, evitando
a devolução à Autoridade Policial. Na hipótese de devolução à Autoridade Policial,
deve indicar, de modo específico, as diligências que devem ser realizadas e o
prazo para o respectivo cumprimento; e
c) a tipicidade da conduta e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial
Criminal para conhecer do feito, promovendo, de imediato, eventual correção da
tipificação provisória do delito e/ou a declinação de competência.
Não sendo possível prosseguir com a audiência em razão da necessidade de
complementação do Termo Circunstanciado (alínea “b”, retro), deve-se zelar para a
designação da nova data, promovendo-se a intimação do autor do fato e da vítima
no próprio ato (art. 70 da Lei n. 9.099/1995).
6-12.3.5.4 – Composição de danos
O membro do Ministério Público deve acompanhar a composição civil dos danos,
especialmente nos casos em que o acordo acarreta a extinção da punibilidade do
autor do fato (ação penal privada e ação penal pública condicionada à
representação) – art. 74, par. único, da Lei n. 9.099/1995.
6-12.3.5.5 – Promoção de arquivamento
Nos casos em que não houver a composição dos danos civis e o Agente Ministerial
entender ser caso de arquivamento do Termo Circunstanciado, a promoção de
arquivamento deve ser oferecida de imediato, de modo fundamentado, na própria
audiência preliminar, sendo incompatível, pois, com o oferecimento da transação
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penal.
6-12.3.5.6 – Oferecimento de representação pela vítima
Tratando-se de ação penal pública condicionada à representação, nos casos em
que não houver a composição dos danos civis, deve-se observar o art. 75 da Lei n.
9.099/1995, colhendo-se a oferta de representação verbal pela vítima.
6-12.3.5.7 – Transação penal
A avaliação sobre a possibilidade de oferecimento da transação penal deve
ocorrer na própria audiência preliminar depois de:
a) superada a possibilidade de solução da questão por meio da composição civil
dos danos nos casos em que é ela cabível;
b) afastada a hipótese de arquivamento;
c) colhida a representação da vítima nos casos de ação penal pública
condicionada à representação; e
d) avaliar-se, concretamente, o cumprimento dos requisitos subjetivos e
objetivos para o oferecimento do benefício (art. 76 da Lei n. 9.099/1995), com
especial atenção à fruição de eventual transação penal nos últimos 05 (cinco)
anos.
6-12.3.5.7.1 – Antecedentes criminais
Para avaliar o cabimento (ou não) da transação penal, o membro do Ministério
Público deve verificar se houve a juntada das informações acerca dos
antecedentes criminais e anterior concessão de benefícios (“Oráculo”) e, em caso
negativo, consultar diretamente os dados, nos termos do item 6-1.3, retro.
6-12.3.5.7.2 – Proposta de transação penal: conteúdo
Quando reputar cabível o oferecimento da transação penal, relativamente a casos
de ação penal pública, o membro do Ministério Público deve apresentar a proposta
em audiência, que deverá conter:
a) expressa referência à tipicidade do delito em análise;
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b) a indicação da modalidade de ação penal a ele relativa; e
c) a indicação, concreta e expressa, do cumprimento dos requisitos objetivos e
subjetivos para a concessão do benefício; e
d) a espécie de pena restritiva de direitos e/ou multa a ser fixada, acompanhada
da respectiva quantificação, que deverá levar em conta os elementos do caso
concreto (valores eventualmente envolvidos na prática delituosa e condições
pessoais do autor). Não são admissíveis propostas que apontem medidas que
exponham o autor do fato ao ridículo, à humilhação e ao vexame.
6-12.3.5.7.2.1 – Condição adicional para os crimes ambientais: art. 27 da Lei n.
9.605/1998
Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, é pressuposto para a
formulação de proposta de transação penal a prévia composição dos danos, nos
termos exigidos pelo art. 27 da Lei n. 9.605/1998. Assim, o cumprimento dessa
condição – isto é, a prévia composição dos danos – deve ser expressamente
indicada na proposta de transação penal, apontando o locus da referida
composição (por exemplo, Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado
com órgãos ambientais ou com o Ministério Público com atribuição para a
proteção do meio ambiente) ou, então, dela deve constar a expressa
demonstração de que restou impossibilitada tal reparação.
6-12.3.5.7.2.2 – Prestações pecuniárias: preferência de destinação de valores a
vítimas ou dependentes
Nas hipóteses em que houver a fixação de prestação pecuniária, deve-se
privilegiar a destinação dos valores às vítimas ou dependentes, conforme art. 45,
§1o e §2o, do CP, ocasião em que os valores deverão ser diretamente depositados
em favor de tais pessoas (arts. 4o a 6o da Instrução Normativa Conjunta
TJPR/MPPR n. 02/2014).
6-12.3.5.7.2.3 – Prestações pecuniárias: destinações a terceiros
Nas hipóteses em que as prestações pecuniárias não forem destinadas a vítimas
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ou dependentes, os valores devem ser recolhidos a partir de guia gerada no site
do Tribunal de Justiça, conforme art. 9 o e seguintes da Instrução Normativa
Conjunta TJPR/MPPR n. 02/2014. Assim, nas manifestações que oferecer, o
membro do Ministério Público deve se abster de indicar o destinatário desses
recursos (nome da entidade, nome do Conselho etc.), atentando para o item 4 da
Recomendação CGMP n. 04/2005.97 Quanto à fiscalização da liberação e aplicação
desses valores, deve observar o contido no item 6-13.7.2, adiante.
6-12.3.5.7.3 – Assistente de acusação
Na medida em que a transação penal é proposta antes da promoção da ação
penal, não há espaço para a atuação do assistente de acusação.
6-12.3.5.7.4 – Ação Penal privada
Nos casos de ação penal privada, a proposta de transação penal deve ser
formulada pelo querelante98, cabendo ao membro do Ministério Público a atuação
como fiscal da lei.
6-12.3.5.7.5 – Não-oferecimento da transação penal: manifestação fundamentada
Nos casos em que se reputa não ser cabível o oferecimento da transação penal, o
membro do Ministério Público deve apresentar manifestação fundamentada,
declinando as razões concretas pelas quais não é cabível o benefício. Nesse
ponto, deve dedicar especial atenção à fundamentação das manifestações
quando a oferta do benefício for recusada com amparo no art. 76, §2 o, III, da Lei n.
9.099/1995.

97 Nos termos da referida Recomendação, “Resguardadas as hipóteses previstas no art. 45, §§ 1º e 2º, do
Código Penal, os valores relativos a penas de prestação pecuniária, firmadas em sede de transação penal,
suspensão condicional do processo, como condição especial em regime aberto, e na modalidade de pena
substitutiva, não devem ser revertidos: (a) em favor de órgãos da Polícia Civil, Militar ou Federal, de Órgãos
da Administração Pública, do Poder Judiciário e do Ministério Público; (b) para suportar obrigações e
atribuições a cargo de qualquer dos três Poderes da República e do Ministério Público; (c) para suportar
pagamento de qualquer espécie de remuneração de diretores ou membros do Conselho da Comunidade,
ou de promoção social de seus integrantes”.
98 Esse é o entendimento da Corte Especial do STJ (APN 296/PB, Corte Especial, Min. Gilson Dipp, j.
12.09.2005).
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6-12.3.5.7.6 – Não-cabimento ou não-aceitação da proposta de transação penal:
imediato oferecimento da denúncia
Nos casos em que a transação penal restar infrutífera ou não for cabível o
oferecimento do benefício, o Agente Ministerial deverá oferecer a denúncia
oralmente, na própria audiência preliminar, pugnando pela imediata designação
da audiência de instrução e julgamento, permitindo que, no próprio ato, o
denunciado seja citado e intimado para comparecimento à audiência de instrução
e julgamento. Deve, ainda, avaliar o cabimento da suspensão condicional do
processo, formulando a respectiva proposta ou indicando o descabimento do
benefício no caso concreto.
6-12.3.5.7.7 – Fiscalização da transação penal
6-12.3.5.7.7.1 – Extinção da punibilidade decorrente do cumprimento da transação
penal
O membro do Ministério Público deve zelar para que a declaração da extinção da
punibilidade do autor do fato somente ocorra após comprovado o cumprimento
integral da transação.
6-12.3.5.7.7.2 – Descumprimento da transação penal
Descumprida injustificadamente a transação penal nos casos de ação penal
pública, o Agente Ministerial deve oferecer a denúncia, conforme o entendimento
da Súmula Vinculante n. 35/STF.99
6-12.3.6 – Ação Penal sob o rito sumaríssimo
6-12.3.6.1 – Denúncia
Sempre que possível, a denúncia deve ser oferecida oralmente, inclusive para
viabilizar a imediata citação do denunciado e respectiva intimação para
comparecimento à audiência de instrução e julgamento (item 6-12.3.5.7.6, retro).

99 Eis o teor do referido verbete de Súmula: “A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei
9.099/1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior,
possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de
denúncia ou requisição de inquérito policial”.
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6-12.3.6.1.1 – Laudo pericial
Como regra, nas infrações de menor potencial ofensivo que deixem vestígios, a
materialidade delitiva pode ser aferida por laudo pericial ou documento
equivalente (ficha clínica do hospital, prontuário médico etc.). Em tais situações, o
Agente Ministerial deve oferecer a denúncia com base nos documentos outros
acostados aos autos que comprovam a materialidade do delito. No entanto, deve
dispensar especial atenção aos casos em que a superveniência do laudo pericial é
imprescindível para eventual e futura condenação, requerendo a respectiva
confecção do laudo na cota contemporânea à denúncia.
6-12.3.6.1.1.1 – Laudo toxicológico definitivo
Relativamente aos crimes da Lei de Drogas (Lei n. 11.343/2006) de competência
do Juizado Especial Criminal, caso ainda não exista laudo definitivo, a cota
ministerial contemporânea à denúncia deve requerer seja a Polícia Científica
comunicada acerca da necessidade de elaboração do referido exame pericial, nos
termos

do

item

4.2.

da

Instrução

Normativa

Conjunta

TJPR/CGJ/MPPR/CGMP/SESP/DETRAN n. 01/2016.
6-12.3.6.2 – Citação
A citação do denunciado deve ser pessoal, realizada na própria audiência
preliminar ou por mandado, nos termos do arts. 66 e 67 da Lei n. 9.099/1995. As
tentativas de localização do denunciado para a citação pessoal devem ser
efetuadas no Juizado Especial Criminal. Esgotadas tais tentativas, se o
denunciado não for encontrado para citação, os autos deverão ser remetidos ao
Juízo Comum (art. 66, par. único, da Lei n. 9.099/1995).
6-12.3.6.3 – Audiência de instrução e julgamento
O Agente Ministerial deve zelar para que, ao início da audiência, haja o expresso
recebimento da denúncia. Ainda, deve atuar para que, sempre que possível, a
instrução e o julgamento ocorram em um só ato, em observância ao art. 81 da Lei
n. 9.099/1995. Assim, sempre que a instrução for encerrada em audiência, deve
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oferecer oralmente as alegações finais.
6-12.3.6.4 – Recurso de apelação
Ao se insurgir contra a decisão de rejeição da denúncia ou contra a sentença, o
Agente Ministerial deve observar que o recurso cabível é o de apelação, a ser
interposto no prazo de 10 (dez) dias, por meio de petição em que já constem as
razões recursais e o pedido de anulação e/ou reforma da decisão (art. 82, §1 o, da
Lei n. 9.099/1995).
6-12.3.7 – Suspensão Condicional do Processo
6-12.3.7.1 – Proposta de suspensão condicional do processo: conteúdo
O membro do Ministério Público deve atentar que “A suspensão condicional do
processo não é direito subjetivo do acusado, mas sim um poder-dever do Ministério
Público, titular da ação penal, a quem cabe, com exclusividade, analisar a
possibilidade de aplicação do referido instituto, desde que o faça de forma
fundamentada”.100 Assim, ao formular a proposta de suspensão condicional do
processo, em casos de ação penal pública, o Agente Ministerial deve:
a) indicar, de forma concreta, o cumprimento dos requisitos objetivos e
subjetivos que autorizam o oferecimento do benefício. Caso não juntados aos
autos, deve obter, diretamente, as informações sobre os antecedentes criminais
do agente (item 6-1.3, retro);
b) zelar para que o prazo do período de prova seja compatível com a gravidade do
fato;
c) propor as condições nos termos da lei (art. 89, §1 o, I a IV, da Lei n. 9.099/1995),
evitando dispensar ou flexibilizar quaisquer delas. Assim, especialmente quanto
ao comparecimento em Juízo, a fixação de periodicidade diversa da mensal
depende de concreta fundamentação, sob pena de afrontar o art. 89, IV, da Lei n.
9.099/1995. Ademais, deve dedicar especial atenção à aferição dos valores

100 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Juizados Especiais Criminais – II. Jurisprudência em Teses, edição n.
96, Brasília, 31.01.2018, item 3.
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destinados à reparação dos danos (item 6-12.3.7.1.2.1, adiante); e
d) atentar para os casos em que se revela oportuna a fixação de outras condições
(adicionais àquelas fixadas em lei), sugerindo aquelas que deveriam ser
estabelecidas (art. 89, §2o, da Lei n. 9.099/1995) – item 6-12.3.7.1.2.3, adiante.
6-12.3.7.1.1 – Aferição do requisito objetivo: pena mínima igual ou inferior a um ano
6-12.3.7.1.1.1 – Causas de aumento e de diminuição
Para a aferição da pena mínima abstratamente cominada não superior a um ano,
devem ser consideradas as causas de aumento (em seu patamar mínimo) e de
diminuição (em seu patamar máximo) incidentes no caso concreto. Assim, e por
exemplo, casos de furto qualificado na modalidade tentada admitiriam, a priori, a
possibilidade de suspensão condicional do processo.
6-12.3.7.1.1.2 – Concurso de crimes
Nas hipóteses de concurso de crimes, a aferição da pena mínima igual ou inferior
a um ano deve levar em conta o somatório de penas (nos casos de concurso
material) ou a fração de exasperação (nos casos de concurso formal ou crime
continuado).101 Nessa última hipótese, como se está a aferir a pena mínima, devese levar em consideração o patamar mínimo de aumento.
6-12.3.7.1.1.3 – Pena de multa alternativa à pena privativa de liberdade
Relativamente aos delitos em que se comina a pena de multa alternativamente à
pena restritiva de liberdade, é possível formular proposta de suspensão
condicional do processo, ainda que a pena restritiva de liberdade prevista seja
superior a um ano.102

101 Nesse sentido, a Súmula n. 243/STJ:
“O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em
concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo
somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano.”
102 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Juizados Especiais Criminais – II. Jurisprudência em Teses, edição n.
96, Brasília, 31.01.2018, item 2.
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6-12.3.7.1.2 – Condições para a suspensão condicional do processo: especificidades
6-12.3.7.1.2.1 – Reparação do dano
Na medida em que a reparação do dano é condição legal para a concessão do
benefício, o Agente Ministerial deve dispensar especial atenção à aferição e à
destinação de tais valores. Assim, é recomendável requerer a intimação da vítima
para comparecimento à audiência em que será oferecido o benefício, permitindo
a aferição mais precisa dos danos e que os valores lhes sejam diretamente
destinados (arts. 4o a 6o da Instrução Normativa Conjunta TJPR/MPPR n. 02/2014).
6-12.3.7.1.2.1.1 – Reparação de danos ambientais
Relativamente a crimes ambientais, sempre que possível, deve-se reunir
informações prévias acerca do dano causado e do modo de reparação, a fim de
que seja possível estabelecer, com maior precisão, o tempo e o modo do
cumprimento dessa condição. Ainda, não se pode olvidar da necessidade de que a
referida reparação seja atestada por laudo de constatação de reparação do dano
ambiental, conforme o art. 28 da Lei n. 9.605/1998 (ver item 6-12.3.7.4.1, adiante).
6-12.3.7.1.2.2 – Proibição de frequência a determinados lugares
Na fixação da condição de proibição de frequência a determinados lugares,
devem ser mencionados quais são esses locais. Quando possível, devem ser
apontados lugares que guardem pertinência com o delito imputado ao agente.
6-12.3.7.1.2.3 – Condições judiciais (art. 89, §2o, da Lei n. 9.099/1995)
Nas hipóteses em que se considerar necessário ou pertinente a inclusão de
condições judiciais previstas no art. 89, §2 o, da Lei n. 9.099/1995, o Agente
Ministerial deve considerar que “Não há óbice a que se estabeleçam, no prudente
uso da faculdade judicial disposta no art. 89, §2º, da Lei n. 9.099/1995, obrigações
equivalentes, do ponto de vista prático, a sanções penais (tais como a prestação de
serviços comunitários ou a prestação pecuniária), mas que, para os fins do sursis
processual, se apresentam tão somente como condições para sua incidência.”
(REsp 1.498.034/RS, Tema 930, 3a Seção, Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 25.11.2015).
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6-12.3.7.1.2.4 – Destinação de prestações pecuniárias
Nas hipóteses em que as prestações pecuniárias não forem destinadas a vítimas
ou dependentes, os valores devem ser recolhidos a partir de guia gerada no site
do Tribunal de Justiça, conforme art. 9 o e seguintes da Instrução Normativa
Conjunta TJPR/MPPR n. 02/2014. Assim, nas manifestações que oferecer, o
membro do Ministério Público deve se abster de indicar o destinatário desses
recursos (nome da entidade, nome do Conselho etc.), atentando para o item 4 da
Recomendação CGMP n. 04/2005.103 Quanto à fiscalização da liberação e
aplicação desses valores, deve observar o contido no item 6-13.7.2, adiante.
6-12.3.7.1.3 – Ação Penal privada
Nos casos de ação penal privada, a proposta de suspensão condicional deve ser
formulada pelo querelante104, cabendo ao membro do Ministério Público a atuação
como fiscal da lei.
6-12.3.7.2 – Não-oferecimento da suspensão condicional

do processo:

manifestação fundamentada
Nos casos em que se reputa não ser cabível o oferecimento da suspensão
condicional do processo, o membro do Ministério Público deve apresentar
manifestação fundamentada, declinando as razões concretas pelas quais não é
cabível o benefício. Nesse ponto, deve dedicar especial atenção à fundamentação
das manifestações quando a oferta do benefício for recusada com amparo no
descumprimento de requisitos subjetivos previstos no art. 77, II, do CP (aplicável a
tais hipóteses, conforme a previsão da parte final do caput do art. 89 da Lei n.

103 Nos termos da referida Recomendação, “Resguardadas as hipóteses previstas no art. 45, §§ 1º e 2º, do
Código Penal, os valores relativos a penas de prestação pecuniária, firmadas em sede de transação penal,
suspensão condicional do processo, como condição especial em regime aberto, e na modalidade de pena
substitutiva, não devem ser revertidos: (a) em favor de órgãos da Polícia Civil, Militar ou Federal, de Órgãos
da Administração Pública, do Poder Judiciário e do Ministério Público; (b) para suportar obrigações e
atribuições a cargo de qualquer dos três Poderes da República e do Ministério Público; (c) para suportar
pagamento de qualquer espécie de remuneração de diretores ou membros do Conselho da Comunidade,
ou de promoção social de seus integrantes”.
104 Esse é o entendimento do STJ (APn 634/RJ, Corte Especial, Min. Felix Fischer, j. 21.03.2012; AgRg no
REsp 1.356.229/PR, 6a Turma, Min. Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada), j.
19.03.2013).
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9.099/1995).
6-12.3.7.3 – Período de prova
Durante o período de prova, o membro do Ministério Público deve zelar pelo
cumprimento das condições impostas e verificar, de forma periódica, se o agente
está sendo processado em outro feito. Para aferir esse último dado, recomendase que promova consulta às informações processuais do agente, disponível por
meio do “Sistema Oráculo” (item 6-1.3, retro).
6-12.3.7.4 – Descumprimento das condições para a suspensão do processo
Verificado o descumprimento de alguma das condições fixadas para a suspensão
do processo, o Agente Ministerial deve observar qual é a condição descumprida e
se tal descumprimento enseja a revogação obrigatória ou facultativa do benefício
(art. 89, §3o e §4o, da Lei n. 9.099/1995).
Nos casos em que a revogação é obrigatória ou há descumprimento injustificado,
o Agente Ministerial deve formular o pleito correspondente. Nos casos em que a
revogação do benefício é facultativa ou em que se reputa haver justificativa para a
ausência de reparação do dano nos prazos acordados, o Agente Ministerial pode
avaliar a pertinência de pleitear a prorrogação do período de prova em vez da
referida revogação.
6-12.3.7.4.1 – Crimes ambientais: art. 28 da Lei n. 9.605/1998
Nos crimes ambientais, o Agente Ministerial deve dedicar especial atenção ao
cumprimento da condição relacionada à reparação do dano, observando a
necessidade da superveniência de laudo de constatação da reparação do dano
ambiental para a declaração de extinção da punibilidade (art. 28, I, da Lei n.
9.605/1998). Caso se constate que a reparação do dano não ocorreu de forma
completa, deve-se atentar para a necessidade de prorrogação do período de
prova (art. 28, II, III e IV, da Lei n. 9.605/1998).
6-12.3.7.4.2 – Revogação após o término do período de prova
Sobrevindo notícia de descumprimento das condições para a suspensão do
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processo depois de ultrapassado o período de prova, o Agente Ministerial deve
perquirir o momento em que ocorreu dito descumprimento. Se o descumprimento
ocorreu no período de prova, o membro do Ministério Público pode pleitear a
revogação do benefício, ainda que, no momento da apresentação do pedido, o
período de prova já haja se findado.105

6-13 – Execução Penal e Corregedoria de Presídios
6-13.1 – Gestão dos Processos Judiciais de Execução
6-13.1.1 – Automatização de fluxos
Em matéria de execução penal, o processo judicial tramita eletronicamente a
partir de fluxos parcialmente automatizados. Nesse cenário, é relevante saber
que:
a) as guias de execução de pena são geradas automaticamente a partir do Projudi;
b) a aferição dos lapsos temporais para a provável concessão de benefícios
(progressão de regime, livramento condicional etc.) é automaticamente calculada
pelo Projudi, a partir do cadastro da guia.
6-13.1.2 – Guias de execução
O Agente Ministerial deve dispensar especial atenção ao exame da regularidade
das guias de execução, verificando em especial:
a) o quantum de pena aplicada;
b) a natureza do crime (comum/hediondo ou equiparado, praticado com/sem
violência

ou

grave

ameaça

à

pessoa),

a

situação

do

apenado

(primário/reincidente), o momento da prática do crime (antes/depois da vigência

105 Tal entendimento foi pacificado pelo STJ, em sede de recursos repetitivos:
“Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do
processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a
fato ocorrido durante sua vigência.” (REsp 1.498.034/RS, Tema 920, 3 a Seção, Min. Rogerio Schietti Cruz,
j. 25.11.2015).
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da atual redação do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 – LEP e/ou do art. 2º, §2º, da Lei n.
8.072/1990), a fim de avaliar a adequação das frações para a eventual concessão
de benefícios;
c) as datas da prisão em flagrante e de eventual liberdade provisória;
d) o tempo de eventual prisão temporária ou preventiva;
e) a data de início de cumprimento das penas e a data prevista para o término de
cumprimento;
f) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
atentando para a modalidade das penas restritivas de direitos aplicada e a
anotação acerca do modo e tempo de cumprimento; e
g) o prazo prescricional da pretensão executória, verificando a correção do
cálculo nos casos de apenados reincidentes (ver item 6-13.1.5, adiante).
Identificados equívocos ou imprecisões, o Agente Ministerial deve requerer, de
forma expressa, a retificação da guia, especialmente diante do impacto dessas
anotações para os cálculos automáticos promovidos pelo processo eletrônico.
6-13.1.3 – Acompanhamento dos incidentes pendentes (aba “pendências de
incidentes”)
Em julho de 2020, os Processos Judiciais de Execução de Pena passaram a
tramitar no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, em cumprimento à
Resolução CNJ n. 280/2019. Na mesa de trabalho do Promotor de Justiça, ao lado
das abas que arrolam os processos que aguardam “Manifestação”, “Ciência”,
“Alegações Finais”, existe a aba “Pendências de Incidentes”. Na referida aba, o
Agente Ministerial encontra informações sobre os Processos Judiciais de
Execução cujo lapso temporal objetivo para aferição de algum benefício já haja
sido superado (coluna “vencidos”) ou que será atingido nos próximos trinta dias
(coluna “a vencer”). A aba em questão deve ser diariamente consultada pelo
Agente Ministerial, que deverá analisar os feitos ali mencionados e lançar
expressa e fundamentada manifestação sobre o cabimento/descabimento do
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benefício. O dado é especialmente relevante para se aferir, com maior vagar, o
cumprimento dos requisitos subjetivos e/ou requerer, em tempo hábil, a
realização de diligências que permitam tal aferição.
6-13.1.4 – Informações adicionais do Processo Eletrônico Judicial de Execução
Em razão da automatização do processo judicial de execução, as abas auxiliares
desses feitos contemplam informações sobre (a) o início do cumprimento de
pena e respectivos marcos interruptivos; (b) listagem dos processos criminais em
execução; (c) incidentes de execução concedidos/não-concedidos/pendentes de
análise; (d) mandados de prisão/mandados de monitoração eletrônica/alvarás de
soltura; e (e) informações adicionais, contendo relatórios auxiliares para a
aferição dos lapsos temporais necessários à concessão dos benefícios
executórios. Os cálculos ali contemplados são automaticamente efetuados a
partir de marcos temporais anotados no sistema eletrônico. Assim, é relevante
que o Agente Ministerial, ao utilizar tais informações, atente para a correção dos
dados anotados, em moldes semelhantes aos recomendados para a verificação da
guia de execução (item 6-13.1.2, retro).
6-13.1.5 – Prescrição da pretensão executória
6-13.1.5.1 – Aumento do prazo prescricional em razão da reincidência
Ao apreciar a ocorrência da prescrição da pretensão executória, o Agente
Ministerial deve observar se o apenado é primário ou reincidente, pois a
reincidência implica o aumento do prazo prescricional em 1/3 (art. 110, caput, do
CP).
6-13.1.5.2 – Marco inicial e marcos interruptivos do prazo prescricional: debate
jurisprudencial
O Agente Ministerial deve acompanhar o desenlace da discussão jurisprudencial
acerca do marco inicial e dos marcos interruptivos do prazo prescricional, uma
vez que possui especial repercussão para os casos de prescrição da pretensão
executória.
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Quanto ao marco inicial, destaque-se que o STJ compreende que o art. 112, I, do
CP deve ser interpretado literalmente, de forma que o início da contagem do prazo
prescricional se inicia com o trânsito em julgado da decisão para a acusação
(AgRg no AREsp 1.393.147/RJ, 6a Turma, Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 10.03.2020).
No entanto, a interpretação desse mesmo dispositivo aguarda julgamento, em
sede de repercussão geral, pelo STF (ARE 848.107 RG, Tema 788, Min. Dias Toffoli,
j. 11.12.2014).106
Como desdobramento desse ponto, há a discussão sobre a data em que se deve
considerar formada a coisa julgada. O STJ entende que “inadmitido o recurso
especial pelo Tribunal de origem, em decisão mantida pelo STJ, há a formação da
coisa julgada, que deverá retroagir à data do término do prazo para interposição do
último recurso cabível.” (EAREsp 386.266/SP, 3a Seção, Min. Gurgel de Faria, j.
12.08.2015). A questão foi submetida ao Plenário do STF (AI 794.971/RJ, Min.
Roberto Barroso). Inicialmente, aguardava-se a apreciação do Tema 788 retro
mencionado. Como não houve inclusão em pauta do referido leading case, deu-se
sequência ao julgamento do AI 794.971, restando vencedora a tese de que a
interposição de sucessivos recursos não gera efeitos na contagem do prazo
prescricional da pretensão punitiva (AI 794.971/RJ, Pleno, Min. Marco Aurélio –
redator do acórdão, j. 19.04.2021, acórdão ainda não disponibilizado).107
Quanto ao marco interruptivo previsto no art. 117, IV, do CP, o STJ possuía
entendimento pacífico de que o acórdão confirmatório da sentença condenatória
não constitui marco interruptivo do prazo prescricional (AgRg no RE nos EDcl no
REsp 1.301.820/RJ, Corte Especial, Min. Humberto Martins, j. 16.11.2016). No
entanto, o Plenário do STF adotou outro entendimento, consignando que “Nos
termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre

106 O teor do Tema 788 é o seguinte: “Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória
do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as
partes.”
107 Esse debate jurisprudencial parece haver inspirado a atual redação do art. 116, III, do CP, que previu
como causa impeditiva da prescrição a “pendência de embargos de declaração ou de recursos aos
Tribunais Superiores, quando inadmissíveis.”
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interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau,
seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (HC
176.473, Pleno, Min. Alexandre de Moraes, j. 24.04.2020). A partir de então, o STJ
alterou seu posicionamento, conforme previamente identificado no julgamento
do AgRg no REsp 1.841.975/TO (6 a Turma, Min. Nefi Cordeiro, j. 05.05.2020) e
textualmente mencionado no julgamento do EDcl no AgRg no RHC 109.530/RJ (5 a
Turma, Min. Ribeiro Dantas, j. 26.05.2020).
6-13.1.6 – Contraditório e ampla defesa
No curso do processo de execução, o Agente Ministerial deve zelar pelo respeito
ao contraditório e à ampla defesa, inclusive quanto à disponibilização de defesa
técnica.

6-13.2 – Incidentes de Execução
A interpretação das regras que regem os incidentes de execução é
cotidianamente discutida perante o STJ e STF, com sensíveis alterações dos
entendimentos até então prevalentes. Mesmo com a edição de Súmulas
Vinculantes, Súmulas comuns e julgamentos de recursos sob o rito de recursos
repetitivos ou em sede de repercussão geral, há vários exemplos de revisão dos
entendimentos até então prevalentes. Assim, nessa seara, avulta a importância
de o Agente Ministerial atualizar-se cotidianamente, dedicando especial atenção
à compreensão dos limites e contornos dos precedentes das Cortes Superiores.
Ao mesmo tempo, se a consulta a outros tópicos deste Manual já exige que se
considere o momento histórico em que foi redigido e o momento de eventuais
atualizações, essa ordem de ponderação é especialmente relevante nessa seara.
6-13.2.1 – Manifestação do Ministério Público
O Agente Ministerial deve atuar proativamente nos incidentes de execução,
zelando para que seja ouvido previamente à prolação da decisão judicial (art. 68 e
art. 112, §2º, da Lei n. 7.210/1984 – LEP).
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6-13.2.2 – Progressão de regime
Ao apreciar o cabimento da progressão de regime, o Agente Ministerial deve,
preliminarmente, verificar se o caso concreto envolve situação em que o
benefício é vedado. Identificado que o benefício é, em tese, cabível, deve verificar
o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do
benefício.
6-13.2.2.1 – Vedação da progressão de regime
De início, não havia hipóteses de vedação à progressão de regime em vigor. Após
a edição da Lei n. 13.964/2019, foi introduzida hipótese de vedação na Lei n.
12.850/2013 (art. 2º, §9º). Assim, tem-se o seguinte quadro:
Vedação à progressão de regime
Crimes cometidos antes da vigência da

Crimes cometidos depois da vigência da Lei n.

Lei n. 13.964/2019 (23.01.2020)

13.964/2019 (23.01.2020)
Condenado

expressamente

em

sentença por integrar organização
criminosa ou por crime praticado por
Não há

Organização
criminosa

meio de organização criminosa se
houver elementos probatórios que
indiquem a manutenção do vínculo
associativo (atual redação do art. 2º,
§9º, da Lei n. 12.850/2013)

Fonte: CAOP/CRIM. Noções básicas de cálculo para concessão de progressão de regime. Curitiba, 2020.

Nesse ponto, o Agente Ministerial deve atentar para eventuais discussões
jurisprudenciais que possam surgir acerca do dispositivo, pois, em momento
pretérito, o STF considerou inconstitucional a previsão inserida na Lei n.
8.072/1990 que vedava, em abstrato, a progressão de regime (HC 82.959, Pleno,
Min. Marco Aurélio, j. 23.02.2006).
6-13.2.2.2 – Requisitos objetivos
A nova redação do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 – LEP previu novos requisitos
temporais para a concessão da progressão do regime, que foram escalonados
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conforme a gravidade do delito e o envolvimento pretérito do apenado com
práticas delitivas. Em resumo, previu-se:
Natureza do Crime

Condição do

Lapso Temporal

Apenado
Crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa

Crimes com violência ou grave ameaça à pessoa

Crimes hediondos ou equiparados

Crimes hediondos ou equiparados com resultado
morte

Primário

16%

Reincidente

20%

Primário

25%

Reincidente

30%

Primário

40%

Reincidente

60%

Primário

50%

Reincidente

70%

Organização Criminosa estruturada para a prática de

50%

crimes hediondos ou equiparados
Crime de constituição de milícia privada

50%

Mulher gestante ou mãe/responsável por crianças ou

Primária

1/8=12,5%

pessoas com deficiência
Fonte: CAOP/CRIM. Lei Anticrime: apontamentos iniciais sobre a Lei nº 13.964/2019. Curitiba, 2020, p. 65 e Noções
básicas de cálculo para concessão de progressão de regime. Curitiba, 2020.

6-13.2.2.2.1 – Alteração da redação do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 – LEP
Excetuando a regra para o réu primário condenado pela prática de crime sem
violência ou grave ameaça (em que houve pequena redução do tempo a ser
cumprido, uma vez que a fração de 1/6 equivale ao percentual de 16,66%) e a
referente aos crimes hediondos ou equiparados (em que os percentuais
estabelecidos são equivalentes às frações antes previstas), os demais
percentuais contemplados na nova redação do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 – LEP
agravaram a situação do réu.
Os percentuais que prejudicam a situação do apenado somente devem ser
exigidos em relação a crimes cometidos depois da vigência da atual redação do
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referido dispositivo legal (isto é, praticados a partir de 23.01.2020, data do início
da vigência da Lei n. 13.964/2019, que alterou o art. 112 da Lei n. 7.210/ 1984 –
LEP).108
6-13.2.2.2.2 – Mulheres apenadas
Relativamente às mulheres apenadas, o Agente Ministerial deve observar se há
informação sobre ser ela gestante, mãe ou responsável por crianças ou pessoas
com deficiência. Em caso positivo, deve verificar se estão presentes os requisitos
exigidos no art. 112, §3º, da Lei n. 7.210/1984 – LEP para a concessão da progressão
de regime em menor lapso de tempo (1/8 da pena).
6-13.2.2.2.3 – Reflexos da falta grave
Nos termos da Súmula n. 534/STJ e da atual redação do art. 112, §6º, da Lei n.
7.210/1984 – LEP, a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a
obtenção da progressão de regime. A respeito das providências necessárias ao
reconhecimento da falta grave, consultar o item 6-13.2.9, adiante.
6-13.2.2.2.4 – Unificação de penas
Nos termos da Súmula n. 715/STF, “A pena unificada para atender ao limite de
trinta anos de cumprimento, determinado pelo art. 75 do Código Penal, não é
considerada para a concessão de outros benefícios, como o livramento condicional
ou regime mais favorável de execução.”109 Assim, o cálculo do percentual a ser
cumprido para a progressão de regime deve ter por base o total da pena sem a
limitação do art. 75 do CP.
Ainda, o STJ decidiu, em sede de recursos repetitivos, que “A unificação de penas
não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios
108 Questão semelhante foi decidida pelo STF ao apreciar o momento em que passariam a ser exigidas as
frações mais gravosas introduzidas na Lei n. 8.072/1990 pela edição da Lei n. 11.464/2007. Na
oportunidade, decidiu-se que “O regime de cumprimento da pena é norteado, considerada a proteção do
condenado, pela lei em vigor na data em que implementada a prática delituosa”. Assim, “A Lei nº 11.464/07,
que majorou o tempo necessário a progredir-se no cumprimento da pena, não se aplica a situações
jurídicas que retratem crime cometido em momento anterior à respectiva vigência – precedentes.” (RE
579.167, Pleno, Min. Marco Aurélio, j. 16.05.2013).
109 A Súmula n. 715/STF foi editada antes da alteração do art. 75 do CP, de forma que ainda se refere ao
limite máximo de trinta anos.
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executórios”. (ProAfR no REsp 1.753.512/PR, Tema 1006, 3 a Seção, Min. Rogerio
Schietti Cruz, j. 18.12.2018). De acordo com esse entendimento, o marco temporal
para o início da contagem do requisito objetivo relativo à pena unificada é a última
prisão ou a última falta grave.
6-13.2.2.3 – Requisitos subjetivos
O Agente Ministerial deve avaliar a presença dos requisitos subjetivos para a
progressão de regime, verificando a existência de boa conduta carcerária ou, ao
menos, a ausência de notícias acerca de faltas disciplinares.110
6-13.2.2.3.1 – Exame criminológico
Em casos especialmente graves, o Agente Ministerial deve avaliar a pertinência de
se requerer a realização de exame criminológico. Caso compreenda pela
necessidade de tal realização, deve apresentar requerimento concretamente
fundamentado, observando os contornos estabelecidos pela Súmula Vinculante n.
26/STF.111
6-13.2.3 – Regressão de regime
A regressão de regime depende da oitiva do apenado e do respectivo exercício do
direito de defesa. Assim, nas hipóteses em que se constatar motivo que possa
ensejar a regressão do regime prisional, o Agente Ministerial deve requerer a
designação de audiência de justificação.112
6-13.2.3.1 – Regressão cautelar de regime/Suspensão cautelar de regime
Nas hipóteses de o apenado não comparecer à audiência de justificação, o Agente
Ministerial

deve

pleitear

a

regressão

cautelar

para

o

regime

mais

severo/suspensão cautelar do regime atual e a respectiva expedição de mandado
110 A partir da vigência da atual redação do art. 112, §1º, da Lei n. 7.210/1984 – LEP (23.01.2020), a boa
conduta carcerária deve ser comprovada pelo diretor do estabelecimento.
111 O teor do referido verbete de Súmula é o seguinte:
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo
da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem
prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício,
podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”
112 A audiência de justificação pode ser dispensada se houver o procedimento administrativo para
apuração da falta grave, em que haja sido assegurado o direito de defesa.
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de prisão. Ao ser cientificado do cumprimento do mandado de prisão, deve
requerer a imediata designação de audiência de justificação, permitindo a oitiva
do apenado e o exercício do direito de defesa.
6-13.2.3.2 – Regressão definitiva de regime
Comparecendo o réu à audiência de justificação, deve ser ele ouvido acerca dos
motivos pelos quais descumpriu as condições do regime em que estava inserido,
devendo o Agente Ministerial:
a) comparecer à audiência;
b) posicionar-se, em audiência, sobre a justificativa. Nas hipóteses em que
entender que a justificativa não deve ser acolhida, formular, de imediato,
requerimento expresso de regressão definitiva do regime;
c) zelar para que o apenado esteja assistido por advogado e para que haja
manifestação da defesa técnica acerca do eventual pedido de regressão
definitiva do regime.
6-13.2.4 – Livramento Condicional
Ao apreciar o cabimento do livramento condicional, o Agente Ministerial deve,
preliminarmente, verificar se o caso concreto envolve situação em que a
concessão do livramento condicional é vedada. Identificado que o benefício é, em
tese, cabível, deve verificar o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos
para a concessão do benefício.
6-13.2.4.1 – Vedação do livramento condicional
De início, a vedação da concessão de livramento condicional estava prevista,
somente, no art. 83, V, do CP. Após a edição da Lei n. 13.964/2019, foram previstas
novas hipóteses de vedação na Lei n. 7.210/1984 – LEP (art. 112, VI, a; e art. 112, VIII)
e na Lei n. 12.850/2013 (art. 2º, §9º). Assim, tem-se o seguinte quadro:
Vedação ao livramento condicional
Crimes cometidos antes da vigência da

Crimes cometidos depois da vigência da Lei n.

Lei n. 13.964/2019 (23.01.2020)

13.964/2019 (23.01.2020)
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Crime

hediondo

ou

equiparado: Crime hediondo Reincidente específico (art. 83, V, do

reincidente específico (art. 83, V, do CP)

ou equiparado CP)
Crime hediondo Primário (atual redação do art. 112, VI,
ou equiparado a, da Lei n. 7.210/1984 – LEP)
com resultado Reincidente (atual redação do art.
morte

112, VIII, da Lei n. 7.210/1984 – LEP)
Condenado

expressamente

em

sentença por integrar organização
criminosa ou por crime praticado por
Organização
criminosa

meio de organização criminosa se
houver elementos probatórios que
indiquem a manutenção do vínculo
associativo (atual redação do art. 2º,
§9º, da Lei n. 12.850/2013)

Fonte: CAOP/CRIM. Noções Básicas de Cálculo para concessão de Livramento Condicional. Curitiba, 2020.

6-13.2.4.2 – Requisitos objetivos
Identificado o cabimento, em tese, do livramento condicional, o Agente Ministerial
deve avaliar se estão presentes os requisitos objetivos para a concessão do
benefício, isto é, deve verificar se:
a) a pena fixada é igual ou superior a dois anos (art. 83, caput, do CP);
b) o cumprimento de mais de 1/3 da pena se o crime for comum e o apenado for
primário (art. 83, I, do CP);
c) o cumprimento de mais de 1/2 da pena se o crime for comum e o apenado
reincidente em crime doloso (art. 83, II, do CP);
d) o cumprimento de mais de 2/3 da pena se o crime for hediondo ou equiparado,
desde que o apenado não seja reincidente específico em crimes dessa natureza
(art. 83, V, do CP).113

113 CAOP/CRIM. Noções Básicas de Cálculo para concessão de Livramento Condicional. Curitiba, 2020.
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6-13.2.4.2.1 – Reflexos da falta grave
Nos termos da Súmula n. 441/STJ, “A falta grave não interrompe o prazo para
obtenção de livramento condicional.” Em princípio, o entendimento sintetizado no
verbete segue aplicável, pois a Lei n. 13.964/2019 modificou o Código Penal para
estabelecer um novo requisito subjetivo, não trazendo hipótese de interrupção da
contagem do prazo.114 A respeito do reconhecimento da falta grave, consultar o
item 6-13.2.9, adiante.
6-13.2.4.2.2 – Somatório das penas
A aferição do requisito objetivo deve ocorrer a partir do somatório das penas
determinado no art. 84 do CP, sem a incidência da limitação do art. 75 do CP.
Nesse sentido, a Súmula n. 715/STF, segundo a qual “A pena unificada para
atender ao limite de trinta anos de cumprimento, determinado pelo art. 75 do
Código Penal, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como o
livramento condicional ou regime mais favorável de execução.”115
6-13.2.4.3 – Requisitos subjetivos
A Lei n. 13.964/2019 alterou parcela os requisitos subjetivos para a concessão do
livramento condicional. Assim, tem-se o seguinte quadro:
Requisitos subjetivos para o livramento condicional
Crimes cometidos antes da

Crimes cometidos depois da

vigência da Lei n. 13.964/2019

vigência da Lei n. 13.964/2019

(23.01.2020)

(23.01.2020)
Bom comportamento durante a
execução

Comportamento

satisfatório

da

pena

(nova

redação do art. 83, III, a, do CP)

durante a execução da pena Não

cometimento

de falta

114 De todo o modo, como o novo requisito subjetivo alude à falta grave, é possível que a questão seja
rediscutida, devendo o Agente Ministerial manter-se atualizado em relação a eventuais alterações
jurisprudenciais.
115 A Súmula n. 715/STF foi editada antes da alteração do art. 75 do CP, de forma que ainda se refere ao
limite máximo de trinta anos.
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(art. 83, III, do CP)

grave nos últimos 12 meses
(nova redação do art. 83, III, b,
do CP).

Bom desempenho no trabalho que lhe for atribuído (antigo art.
Qualquer modalidade de crime

83, III, do CP; atual art. 83, III, c, do CP)
Aptidão para promover a própria subsistência mediante trabalho
honesto (antigo art. 83, III, do CP; atual art. 83, III, d, do CP)
Reparação do dano causado pela infração, salvo efetiva
impossibilidade de fazê-lo (art. 83, IV, do CP)

Crime doloso cometido com Além das comuns a todos os crimes, presença de condições
violência ou grave ameaça

pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a
praticar crimes (art. 83, par. único, do CP)

Fonte: CAOP/CRIM. Noções Básicas de Cálculo para concessão de Livramento Condicional. Curitiba, 2020.

6-13.2.4.3.1 – Exame criminológico
Em casos especialmente graves, o Agente Ministerial deve avaliar a pertinência de
se requerer a realização de exame criminológico. Caso compreenda pela
necessidade de tal realização, deve apresentar requerimento concretamente
fundamentado, observando os contornos estabelecidos pela Súmula Vinculante n.
26/STF.116
6-13.2.4.4 – Condições do livramento
Na manifestação em que sustentar o cabimento do livramento condicional, o
Agente Ministerial deverá indicar a necessidade de que sejam fixadas as
condições obrigatórias (art. 132, §1º, da Lei n. 7.210/1984 – LEP), bem como sugerir
a fixação das condições facultativas que repute pertinentes (art. 132, §2º, da Lei n.
7.210/1984 – LEP).

116 Eis o teor do referido verbete de Súmula:
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo
da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem
prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício,
podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”
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6-13.2.4.5 – Suspensão ou revogação do livramento condicional
Durante o período de prova, o Agente Ministerial deve zelar para que sobrevenham
informações periódicas acerca do cumprimento das condições estabelecidas,
bem como consultar cotidianamente as informações processuais relativas ao
apenado, a fim de verificar eventual superveniência de nova condenação e/ou
cometimento de crime na vigência do benefício.
Sobrevindo notícia da prática de novo crime, deve requerer a suspensão do gozo
do benefício (art. 145 da Lei n. 7.210/1984 – LEP).
Sobrevindo nova condenação ou informação sobre o descumprimento das
condições estabelecidas, deve formular o pedido de revogação ou de
agravamento das condições, nos termos dos arts. 86 e 87 do CP e art. 140 e 143 da
Lei n. 7.210/1984 – LEP, posicionando-se, de forma expressa, sobre o cômputo (ou
não) do período de prova no tempo de cumprimento da pena (arts. 141 e 142 da Lei
n. 7.210/1984 – LEP).
Nesse ponto, a atuação do Agente Ministerial deve ser proativa, pois é necessário
formular o pedido de suspensão ou revogação antes do término do período de
prova, nos termos da Súmula n. 617/STJ (“A ausência de suspensão ou revogação
do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção
da punibilidade pelo integral cumprimento da pena.”)
6-13.2.5 – Remição
Ao se manifestar sobre pedidos de remição de pena, o Agente Ministerial deve
preocupar-se, de modo especial, com a idoneidade da documentação
apresentada e das informações ali estampadas. Caso identifique inconsistências
ou indícios de fraude, deve formular pedido concretamente fundamentado
requerendo a prévia realização de diligências para a escorreita aferição das
informações.117

117 Nesse ponto, deve ser sopesada a origem do documento (público ou privado) e a presunção de
veracidade dos documentos expedidos por autoridades públicas. A respeito, ver CAOP/CRIM. Remição
por estudo e leitura: aspectos práticos. Curitiba, 2017; e CAOP/CRIM. Remição de pena pelo trabalho e
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6-13.2.5.1 – Remição pelo Trabalho
Relativamente a pedidos de remição pelo trabalho, o Agente Ministerial deve
observar:
a) o regime prisional a que se vincula o apenado, pois não é cabível a concessão de
remição pelo trabalho ao apenado em regime aberto (excetuados os casos em que
o trabalho foi desempenhado no período em que cumpriu pena nos regimes
fechado ou semiaberto) – art. 126, caput; e §6º da Lei n. 7.210/1984 – LEP;
b) as informações constantes do atestado de trabalho, zelando para que detalhem
os dias de trabalho, os dias de folga, a atividade laboral desenvolvida, a jornada de
trabalho cumprida e a assinatura (física ou eletrônica) da autoridade responsável
pelo fornecimento das informações;
c) as informações sobre a conduta carcerária do apenado e eventual menção à
prática de falta grave;
d) a possibilidade de cômputo do trabalho desempenhado durante a prisão
provisória;
e) a possibilidade de cômputo do trabalho desempenhado extramuros pelo
apenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto, nos termos da
Súmula n. 562/STJ (“É possível a remição de parte do tempo de execução da pena
quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade
laborativa, ainda que extramuros”).
6-13.2.5.2 – Remição pelo Estudo
Nos pedidos de remição em razão do estudo, o Agente Ministerial deve levar em
consideração as previsões e os parâmetros do arts. 126 e 129 da Lei n. 7.210/1984 –
LEP, da Recomendação CNJ n. 44/2013 e da Resolução CNE n. 03/2010, atentando
para os seguintes aspectos:
a) o fundamento do pedido (se a frequência a curso ou a aprovação em exames

suspeita de fraude, Curitiba, 2017.
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nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio);
b) na hipótese de frequência a curso, a existência de certificação pelas
autoridades educacionais competentes, com a indicação pormenorizada da
frequência118 e do aproveitamento do apenado;
c) na hipótese de aprovação em exame nacional, a apresentação de documentos
comprobatórios da referida aprovação.119
6-13.2.5.2.1 – Remição pela Leitura
Como espécie de remição de pena pelo estudo prevista no art. 126 da Lei n.
7.210/1984 – LEP, previu-se a possibilidade de remição de pena pela leitura,

118 O STJ já rechaçou a remição de pena em razão da frequência a cursos livres, apostilados, sem controle
de carga horária:
“HABEAS CORPUS. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONVÊNIO
PARA A PRESTAÇÃO DO CURSO. FALTA DE CONTROLE SOBRE AS HORAS EFETIVAMENTE ESTUDADAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Lei de Execução Penal permite a remição por estudo a distância, desde que observados alguns
cuidados para comprovação da frequência e do aproveitamento escolares.
2. O apenado realizou curso livre, apostilado, em horário posterior ao trabalho, com duração por ele
mesmo determinada. Não existia convênio nem projeto da unidade prisional militar para a atividade, e a
instituição de ensino e a direção prisional não controlaram as horas efetivas de aprendizado. O estudo não
foi informado, mensalmente, ao Juiz da Execução nem fiscalizado pelo Ministério Público. Nesse cenário,
mero controle individual do discente, ainda que assinado pelo diretor na unidade, não se presta a lastrear
a remição.”
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 524.797/RJ, 6 a Turma, Min. Rogerio Schietti Cruz, j.
17.12.2019). O julgado envolve caso individual e não foi proferido em sede de recursos repetitivos.
119 Nesse ponto, há decisão do STJ indicando a necessidade de se avaliar o conhecimento que o apenado já
detinha ao iniciar o cumprimento da pena, afastando a possibilidade de remição em razão da aprovação
no Exame Nacional do Ensino Médio por apenado que já detinha curso superior ao iniciar o cumprimento
da reprimenda:
“EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. ART. 126, § 5º, DA LEI 7.210/1984 - LEP.
RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO.
INDEFERIMENTO. SENTENCIADO PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE REQUISITO
LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
III - Ressai da fundamentação do acórdão recorrido, contudo, que ao tempo do início do cumprimento da
sanção intramuros o agravante já havia colado grau em curso de nível superior. Diante da premissa fática,
portanto, não se encontram presentes os requisitos do art. 126, § 5º, da Lei de Execuções Penais o qual, às
expressas, exige que a conclusão do ensino fundamental, médio ou superior ocorra durante o
cumprimento da pena.
IV - Decerto que, sob essa perspectiva, não se está a inibir o aprimoramento profissional e intelectual do
recluso bacharel ou docente. O que se espera, contudo, é que a interpretação da Lei guarde relação com
sua finalidade, de forma a ensejar algum resultado prático, o que somente pode ser alcançado pela
absorção de conteúdos que o preso ainda não detenha. (…)” (AgInt no AREsp 1.523.148/PR, 5a Turma, Min.
Felix Fischer, j. 28.04.2020). O julgado envolve caso individual e não foi proferido em sede de recursos
repetitivos.
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conforme previsões da Lei Estadual n. 17.329/2012 120, Recomendação CNJ n.
44/2013 e Nota Técnica DEPEN n. 01/2020. Ao apreciar os pedidos de remição
decorrentes de leitura, o Agente Ministerial deve observar:
a) a limitação do número de livros prevista no art. 10 da Lei Estadual n.
17.329/2012; no art. 1º, V, e, da Recomendação CNJ n. 44/2013 e item XIX da Nota
Técnica DEPEN n. 01/2020;
b) a efetiva produção de relatório ou resenha da leitura, nos moldes previstos nos
arts. 10, §1º e §2º e 11 da Lei Estadual n. 17.329/2012 e item XIX da Nota Técnica
DEPEN n. 01/2020;
c) a avaliação do aproveitamento da leitura, nos termos do art. 12 da Lei Estadual
n. 17.329/2012 e item XXII da Nota Técnica DEPEN n. 01/2020; e
d) o quantitativo de dias passíveis de remição, conforme a previsão do art. 9 o da
Lei Estadual n. 17.329/2012; do art. 1º, V, e, da Recomendação CNJ n. 44/2013 e do
item XIX da Nota Técnica DEPEN n. 01/2020.
6-13.2.5.3 – Reflexos da falta grave
A Súmula Vinculante n. 09/STF prevê que “O disposto no artigo 127 da Lei nº
7.210/1984 (Lei de Execução Penal) foi recebido pela ordem constitucional vigente, e
não se lhe aplica o limite temporal previsto no “caput” do artigo 58.”. O referido
verbete lido em conjunto com a atual redação do art. 127 da Lei n. 7.210/1984 – LEP
está a apontar que a prática de falta grave implica a perda de 1/3 do tempo
remido. De toda a forma, está em discussão no STF o cancelamento da referida
Súmula Vinculante justamente em razão da alteração da redação original do art.
127 da Lei n. 7.210/1984 – LEP (RE 1.116.485, Tema 477, Min. Luiz Fux, j.

120 A Procuradoria-Geral da República considerou constitucional as regras estabelecidas por lei estadual
(CAOP/CRIM. Remição por estudo e leitura: aspectos práticos. Curitiba, 2017).
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17.04.2018).121-122
6-13.2.6 – Indulto ou Comutação
Relativamente aos pedidos de indulto ou comutação, o Agente Ministerial deve:
a) observar os exatos termos fixados pelo Decreto Presidencial123;
b) ao utilizar os marcos temporais indicados automaticamente pelo Projudi,
certificar-se se estão atualizados e de acordo com os termos constantes dos

121 Após a alteração legislativa, o STF já decidiu que “Praticada a falta grave no curso da execução da pena,
o art. 127 da Lei 7.210/1984, em sua redação original, previa a perda total dos dias remidos pelo trabalho e
o reinício do prazo para a obtenção de novos benefícios. Com o advento da Lei 12.433/2011, a revogação
ficou limitada a no máximo 1/3 do tempo remido pelo trabalho, mantendo-se a previsão de reinício da
contagem do prazo para a obtenção de benefícios. 3. O art. 127 da LEP/1984 foi recepcionado pela CF/1988
no que dispõe a respeito da perda dos dias remidos e do reinício da contagem do prazo para a obtenção de
benefícios.” (HC 110.462, 1a Turma, Min. Luiz Fux, j. 09.04.2013).
122 A respeito das nuances atreladas ao reconhecimento da falta grave, consultar o item 6-13.2.9, adiante.
123 Nesse sentido, posiciona-se o STJ. Em face de decreto que concedia “ indulto coletivo às pessoas,
nacionais e estrangeiras” que, “condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, não
substituída por restritivas de direitos ou multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena
que, até 25 de dezembro de 2012, tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se
reincidentes”, a Corte entendeu que “Trata-se de critério objetivo e de redação categórica: o paradigma é
o quantum de pena a que foi o réu condenado. Tal regra não pode ser interpretada de forma que, para a
concessão do benefício presidencial, seja considerado o que remanesce da pena na data da publicação do
referido Diploma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. (…) Tanto é assim que o Decreto é claro
ao estabelecer que, para a concessão da comutação das penas, “o cálculo será feito sobre o período de
pena já cumprido até 25 de dezembro de 2012” (art. 2.º, § 1.º). Ou seja, se fosse a intenção da Presidente da
República instituir indulto como interpretou o Juiz das Execuções, o teria feito expressamente (…).” (HC
276.416/SP, 5a Turma, Min. Laurita Vaz, j. 27.03.2014). Portanto, nesse caso, afastou o benefício
pleiteado pelo apenado em razão da redação do decreto presidencial. A partir da mesma premissa, em
outro caso, a Corte compreendeu por conceder a comutação em razão de o Juízo de Origem haver
exigido o cumprimento de um requisito subjetivo que não estava contemplado no decreto: “O operador
do direito não pode realizar interpretação extensiva, criando condições não previstas em lei, para obstar a
comutação, porquanto compete privativamente ao Presidente da República estabelecer os requisitos
para que o preso faça jus à benesse, a teor do disposto no art. 84, inciso XII da Constituição Federal.”
(REsp 762.006/SP, 6a Turma, Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado), j. 04.02.2010). A
deferência ao decreto presidencial foi recentemente reafirmada pelo STF, no julgamento da ADI 5.874,
proposta em face do Decreto Natalino de 2017:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. INDULTO.
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA
CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER
JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO
MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Constituição Federal,
visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a
existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções
estatais. 2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus
requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de
conveniência e oportunidade. 3. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida
pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito
menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de
total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na
tripartição de poderes. 4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da
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decretos presidenciais;
c) nos casos em que reputar cabível o indulto, posicionar-se, de modo
fundamentado, pela extinção da punibilidade, nos limites delineados pela Súmula
n. 631/STJ: “O indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão
executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais”;
d) nos casos em que entender cabível a comutação, requerer o ajuste da
execução nos termos do decreto em que se fundamenta a manifestação.
6-13.2.6.1 – Reflexos da falta grave
Nos termos da Súmula n. 535/STJ, “A prática de falta grave não interrompe o prazo
para fim de comutação de pena ou indulto.” A respeito do reconhecimento da falta
grave, consultar o item 6-13.2.9, adiante.
6-13.2.7 – Saída temporária
6-13.2.7.1 – Vedação da saída temporária
De início, não havia hipóteses de vedação à concessão de saídas temporárias.
Após a edição da Lei n. 13.964/2019, foi introduzida hipótese de vedação no art.
122, §2º, da Lei n. 7.210/1984 – LEP. Assim, tem-se o seguinte quadro:
Vedação à saída temporária
Crimes cometidos antes da vigência da

Crimes cometidos depois da vigência da Lei n.

Lei n. 13.964/2019 (23.01.2020)

13.964/2019 (23.01.2020)

Não há

Crime hediondo com resultado morte (art. 122, §2º, da
Lei n. 7.210/1984)

concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e
oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente
admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça
Criminal. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 5.874, Pleno, Min. Alexandre
de Moraes, j. 09.05.2019)
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6-13.2.7.2 – Calendário anual
A concessão de saída temporária é ato jurisdicional. Por isso, idealmente, os
referidos pedidos devem ser objeto de decisão concretamente fundamentada,
que aprecie a situação individual de cada detento. Ocorre que, diante do volume
de pedidos formulados ao Juízo de Execução em datas específicas (por exemplo,
Natal, Ano Novo, Páscoa, Dias das Mães, Dias dos Pais), em alguns locais, a
avaliação da concessão do benefício foi delegada ao diretor do estabelecimento
prisional. A questão foi inicialmente examinada pelo STJ, que firmou o
entendimento de que “O benefício de saída temporária no âmbito da execução
penal é ato jurisdicional insuscetível de delegação à autoridade administrativa do
estabelecimento prisional” (Súmula n. 520/STJ).
Ocorre que a aplicação desse entendimento de forma estrita fazia com que alguns
apenados, que possuíam o direito à saída temporária, não gozassem do referido
benefício, ante a inviabilidade fática de que todos os pedidos fossem apreciados
individualmente antes da data em que se pretendia usufruir o benefício.
Em razão desse dado, o entendimento foi obtemperado pelo STF, que entendeu
suficiente a existência de apenas uma decisão judicial que estabeleça o
calendário de saídas temporárias, ressalvando a possibilidade de revisão de tais
benefícios na hipótese de cometimento de falta.124

124 A decisão do STF possui o seguinte teor:
“Habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Execução penal. Saída temporária. Visita periódica à
família. 2. Um único ato judicial que analisa o histórico do sentenciado e estabelece um calendário de
saídas temporárias, com a expressa ressalva de que as autorizações poderão ser revistas em caso de
cometimento de falta, é suficiente para fundamentar a saída mais próxima e as futuras. A decisão única
permite participação suficiente do Ministério Público, que poderá falar sobre seu cabimento e, caso
alterada a situação fática, pugnar por sua revisão. 3. Ameaça concreta de lesão ao direito do paciente.
Dificuldades operacionais na Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro. Muito provavelmente, se cada
condenado tiver que solicitar cada saída, muitas serão despachadas apenas após perderem o objeto. 4.
Ordem concedida. Expedição do ofício ao Conselho Nacional de Justiça, ao Presidente do Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro e à Corregedoria-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, para que avaliem e tomem
providências quanto à situação da execução penal no Estado do Rio de Janeiro. 5. Expedição de ofício ao
Superior Tribunal de Justiça e à Procuradoria-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, dando notícia do
julgamento.” (HC 128.763, 2a Turma, Min. Gilmar Mendes, j. 04.08.2015).
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Nessa mesma linha, a questão foi novamente examinada pelo STJ em sede de
recursos repetitivos, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses:
“Primeira tese: É recomendável que cada autorização de saída temporária do preso
seja precedida de decisão judicial motivada. Entretanto, se a apreciação individual
do pedido estiver, por deficiência exclusiva do aparato estatal, a interferir no direito
subjetivo do apenado e no escopo ressocializador da pena, deve ser reconhecida,
excepcionalmente, a possibilidade de fixação de calendário anual de saídas
temporárias por ato judicial único, observadas as hipóteses de revogação
automática do art. 125 da LEP.
Segunda tese: O calendário prévio das saídas temporárias deverá ser fixado,
obrigatoriamente, pelo Juízo das Execuções, não se lhe permitindo delegar à
autoridade prisional a escolha das datas específicas nas quais o apenado irá
usufruir os benefícios. Inteligência da Súmula n. 520 do STJ.” (REsp 1.544.036/RJ,
Modificação do Tema 445, 3a Seção, Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14.09.2016,
original sem grifo).
Assim, na hipótese de o Juízo da Execução entender pela fixação de calendário
anual de saídas temporárias, o Agente Ministerial deve verificar se foram
observados os contornos definidos pelo STJ para essa atividade, isto é, se está
presente a situação excepcional descrita na 1a tese e se o calendário foi definido
por decisão do Juízo da Execução (2 a tese). Ainda, deve atentar para os casos em
que houver notícia do cometimento de faltas, adotando as medidas necessárias
para a revisão do benefício relativamente ao(s) apenado(s) faltoso(s).
6-13.2.7.3 – Número de saídas temporárias e intervalo entre as saídas temporárias
No mesmo recurso repetitivo mencionado no item anterior, o STJ posicionou-se
sobre o número de saídas temporárias e o intervalo entre as referidas saídas,
fixando outras duas teses:
“Terceira tese: Respeitado o limite anual de 35 dias, estabelecido pelo art. 124 da
LEP, é cabível a concessão de maior número de autorizações de curta duração.
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Quarta tese: As autorizações de saída temporária para visita à família e para
participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social, se
limitadas a cinco vezes durante o ano, deverão observar o prazo mínimo de 45 dias
de intervalo entre uma e outra. Na hipótese de maior número de saídas temporárias
de curta duração, já intercaladas durante os doze meses do ano e muitas vezes sem
pernoite, não se exige o intervalo previsto no art. 124, § 3°, da LEP.” (REsp
1.544.036/RJ, Modificação do Tema 445, 3a Seção, Min. Rogerio Schietti Cruz, j.
14.09.2016, original sem grifo).
Assim, ao apreciar o calendário anual fixado pelo Juízo da Execução ou pedidos
individuais do gozo deste benefício, o Agente Ministerial deve observar o limite
anual de dias de saída temporária, o número de saídas previstas (ou já gozadas) e a
necessidade (ou não) de observância de intervalo mínimo entre as saídas.
6-13.2.7.4 – Reflexos da falta grave
6-13.2.7.4.1 – Contagem do prazo para concessão do benefício
Diversamente do que ocorre com os demais benefícios penais, os efeitos da falta
grave para apuração do lapso temporal para a concessão da saída temporária não
foi objeto de análise em sede de recursos repetitivos, como também não deu
origem, até o momento, à edição de verbete de Súmula pelos Tribunais
Superiores. De toda a forma, há a tendência de o STJ entender que a falta grave
não interrompe o prazo para a concessão do benefício (sobre a alteração de
posicionamento da Corte entre os anos 2016 e 2019, ver HC 506.439/DF, 5 a Turma,
Min. Felix Fischer, j. 28.05.2019).
6-13.2.7.4.2 – Revogação do benefício
A despeito de a prática de falta grave não impactar no cômputo do prazo para a
concessão da saída temporária, tem por consequência a revogação do benefício
nos termos do art. 125 da Lei n. 7.210/1984 – LEP. A ressalva constou da primeira
das teses fixadas no REsp 1.544.036/RJ, já citado:
“É recomendável que cada autorização de saída temporária do preso seja precedida
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de decisão judicial motivada. Entretanto, se a apreciação individual do pedido
estiver, por deficiência exclusiva do aparato estatal, a interferir no direito subjetivo
do apenado e no escopo ressocializador da pena, deve ser reconhecida,
excepcionalmente, a possibilidade de fixação de calendário anual de saídas
temporárias por ato judicial único, observadas as hipóteses de revogação
automática do art. 125 da LEP”. (REsp 1.544.036/RJ, Modificação do Tema 445, 3a
Seção, Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14.09.2016, original sem grifo).
6-13.2.8 – Permissão de Saída
Diferentemente da saída temporária, que depende de prévia manifestação do
Ministério Público, assim como de autorização judicial, a permissão de saída de
presos condenados ou provisórios é concedida pelo diretor do estabelecimento
penal, nas hipóteses previstas no art. 120, I e II, da Lei n. 7.210/1984 – LEP, o que
não impede a respectiva atividade fiscalizatória do Agente Ministerial, extraível
dos arts. 67 e 68 do mesmo diploma legal.
6-13.2.9 – Falta Grave
6-13.2.9.1 – Apuração da falta grave
STJ e STF divergiam sobre o modo de apuração da falta grave. No STJ, o
entendimento então pacífico estava estampado na Súmula n. 533/STJ, segundo a
qual “Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução
penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor
do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por
advogado constituído ou defensor público nomeado.”
Recentemente, o STF entendeu pela desnecessidade do referido procedimento
administrativo. Em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A oitiva do
condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na
presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio
Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual
ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a
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prática de falta grave durante o cumprimento da pena”. (RE 972.598, Tema 941,
Pleno, Min. Roberto Barroso, j. 04.05.2020).
A tendência é a de que o STJ passe a adotar o entendimento do STF, conforme se
extrai em consulta a julgados proferidos em momento posterior ao julgamento do
STF (RE nos EDcl no HC 335.994/RS, 6a Turma, Min. Antonio Saldanha Palheiro, j.
09.02.2021).
6-13.2.9.2 – Falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso
no curso da execução
Nos termos da Súmula n. 526/STJ, “O reconhecimento de falta grave decorrente do
cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena
prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo
penal instaurado para apuração do fato”.
Sobre o tema, em sede de repercussão geral, o STF definiu tese semelhante, mas
acresceu algumas condições, nos seguintes termos: “O reconhecimento de falta
grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da
execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do
conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância
do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução
em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre
a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta
grave.” (RE 776.823, Tema 758, Pleno, Min. Edson Fachin, j. 07.12.2020).
O Agente Ministerial deve zelar para que sejam observadas as condições indicadas
pelo STF, a fim de viabilizar o reconhecimento da falta grave decorrente da
prática de fato definido como crime doloso no curso da execução.
6-13.2.9.3 – Consequências do reconhecimento da falta grave
A definição da forma de apuração de falta grave (itens 6-13.2.9.1 e 6-13.2.9.2, retro)
é relevante em razão das diversas consequências decorrentes do seu
reconhecimento. De forma sintética, tem-se que:
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a) “A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de
regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa
infração” (Súmula n. 534/STJ);
b) “A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”
(Súmula n. 441/STJ);
c) A prática de falta grave implica a perda dos dias remidos, conforme a Súmula
Vinculante n. 09/STF (“O disposto no artigo 127 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de
Execução Penal) foi recebido pela ordem constitucional vigente, e não se lhe aplica
o limite temporal previsto no caput do artigo 58”)125; e
d) “A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena
ou indulto”. (Súmula n. 535/STJ).
6-13.2.10 – Regime Disciplinar Diferenciado (RDD)
O Agente Ministerial deve analisar fundamentadamente, com extrema cautela e de
forma criteriosa, os pleitos formulados por diretor de estabelecimento penal de
necessidade de aplicação judicial do regime disciplinar diferenciado (RDD),
assegurando-se o direito de defesa, essencialmente à vista do caráter de
excepcionalidade das hipóteses previstas no art. 52 e respectivos parágrafos da
Lei n. 7.210/1984 – LEP, restritivas de direitos relacionados à execução penal de
presos condenados ou provisórios, no curso do cumprimento de pena privativa de
liberdade em estabelecimentos penais.

6-13.3 – Superlotação carcerária
A execução das penas privativas de liberdade no Brasil convive com o problema da
superlotação carcerária. Em razão desse “estado de coisas inconstitucional” 126, o
STF passou a indicar providências que devem ser adotadas pelos Poderes

125 Está em discussão no STF o cancelamento da referida Súmula Vinculante em razão da alteração da
redação original do art. 127 da Lei n. 7.210/1984 (RE 1.116.485, Tema 477, Min. Luiz Fux, j. 17.04.2018).
126 A gravidade da situação levou o STF a declarar a existência de um “estado de coisas inconstitucional” no
sistema penitenciário brasileiro. (ADPF 347 MC, Pleno, Min. Marco Aurélio, j. 09.09.2015).
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Executivo, Legislativo e Judiciário para atenuar o problema. Na parcela dirigida
aos Juízos de Execução, buscou equilibrar a necessidade de se atenuar o
problema e, ao mesmo tempo, viabilizar que a reprimenda seja, de alguma
maneira, cumprida. Nesse contexto, foram editadas Súmulas Vinculantes e
proferidas decisões em sede de repercussão geral, a fim de indicar o norte a ser
seguido no curso das execuções penais. O STJ aliou-se a esse esforço, proferindo
decisões em sede de recursos repetitivos. O Agente Ministerial deve conhecer
tais precedentes, inclusive para compreender os seus reais limites e os contornos
dos casos que indicam a sua incidência, inclusive para que possa, quando
necessário, fazer a distinção entre o caso sob exame e o caso do precedente.
6-13.3.1 – Súmula Vinculante n. 56/STF
No cenário delineado na introdução acima efetuada, o STF editou a Súmula
Vinculante n. 56, segundo a qual “A falta de estabelecimento penal adequado não
autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendose observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” Na parcela
dirigida aos Juízes de Execução, o entendimento adotado no RE 641.320/RS
restou assim ementado:
“Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso
extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime
fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu
regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da
legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não
autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os
juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos
regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes.
São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola,
industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento
adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá
haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos
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do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a
saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade
eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto
em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas
de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que
sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a
prisão domiciliar ao sentenciado (...)” (STF, RE 641.320, Pleno, Min. Gilmar Mendes,
j. 11.05.2016, original sem grifo).127
Assim, a Súmula visou a evitar o excesso ou desvio de execução (isto é, a
colocação do apenado em regime mais gravoso que o definido em sentença ou
decisão do Juízo da Execução), ofertando, ao Juízo da Execução, alternativas
diversas da concessão da prisão domiciliar pura e simples. O contexto da Súmula
Vinculante n. 56/STF e o delineamento das alternativas constantes no RE
641.320/RS foram bem explicitadas pelo STJ, em sede de recursos repetitivos,
nos seguintes termos:
“TESE: A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional
determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do
benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n° 56, é
imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências
estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada
de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas
para os reeducandos que acabaram de progredir; (ii) a liberdade eletronicamente
monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão

127 Nos termos da própria ementa, o caso concreto representativo da controvérsia foi assim sintetizado:
“8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência
de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e,
como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada
vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés
da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de
vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o
cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime
aberto” (RE 641.320, Pleno, Min. Gilmar Mendes, j. 11.05.2016, original sem grifo).
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domiciliar por falta de vagas; e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos
e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto.” (REsp 1.710.674/MG, Tema 993,
3a Seção, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.08.2018, original sem grifo).
A leitura conjunta da Súmula Vinculante, do acórdão por ela mencionado e do
recurso repetitivo estão a indicar (a) impossibilidade de cumprimento de pena em
regime mais gravoso (excesso ou desvio de execução); e (b) alternativas à prisão
domiciliar na hipótese de ausência de vagas nos regimes em que o apenado deve
ingressar (semiaberto ou aberto). As alternativas à prisão domiciliar seriam (b.1) a
saída antecipada, devendo-se observar que ela está direcionada aos apenados
que já estavam no regime mais brando (isto é, no regime semiaberto ou aberto),
permitindo a disponibilização de vagas àqueles que acabam de progredir; (b.2) a
imposição de monitoramento eletrônico, que pode ser utilizado tanto para
situações de saída antecipada, quanto de prisão domiciliar; e (b.3) a imposição de
penas restritivas de direito ou estudo aos apenados atrelados ao regime aberto.
6-13.3.2 – Prisão domiciliar para mulheres mães, gestantes e lactantes
Em sede de HC coletivo, o STF determinou a “substituição da prisão preventiva
pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas
previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou
mães de crianças e deficientes (…), enquanto perdurar tal condição, excetuados os
casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra
seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão
ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC
143.641, 2a Turma, Min. Ricardo Lewandowski, j. 20.02.2018).
No âmbito da execução penal, o Agente Ministerial deve observar que a ordem
emitida pelo STF atrela-se às prisões cautelares, não atingindo as prisões
decorrentes do cumprimento de pena.
Relativamente à execução da pena, o art. 117, III e IV, da Lei n. 7.210/1984 – LEP
prevê a possibilidade de concessão de prisão domiciliar. O dispositivo volta-se a
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apenadas que estejam no regime aberto, mas a jurisprudência tem admitido a
concessão de tal modalidade de prisão a presas submetidas ao regime
semiaberto e fechado, desde que demonstrada a excepcionalidade do caso
concreto (AgRg no HC 525.701/SP, 6a Turma, Min. Rogerio Schietti Cruz, j.
20.08.2019; HC 422.324/ES, 6a Turma, Min. Maria Thereza de Assis Moura, j.
13.03.2018; HC 404.006/RS, 5a Turma, Min. Ribeiro Dantas, j. 14.11.2017).
Ao examinar tais pedidos, o Agente Ministerial deve atentar ao regime de pena em
que está inserida a reeducanda e, caso vinculada aos regimes semiaberto ou
fechado, a existência (ou não) de situação peculiar que recomende a concessão
da prisão domiciliar.
6-13.3.3 – Monitoração eletrônica
A monitoração eletrônica é modalidade de medida cautelar diversa da prisão (art.
319, IX, do CPP) e mecanismo de fiscalização do cumprimento da pena em casos
de saída temporária e de prisão domiciliar (art. 146-B da Lei n. 7.210/1984 – LEP). O
RE 641.320/RS (cujos parâmetros devem ser observados por força da Súmula
Vinculante n. 56/STF) menciona expressamente o monitoramento eletrônico
como alternativa à prisão domiciliar pura e simples. No Estado do Paraná, a
monitoração eletrônica é amplamente utilizada, como forma de promover a
harmonização do regime semiaberto na forma de prisão domiciliar. Nos casos em
que houver a determinação de uso da monitoração eletrônica, o Agente Ministerial
deve:
a) zelar para que o mandado de monitoração seja registrado no Projudi (aba
“Mandados/Alvarás de Soltura”);
b) acompanhar periodicamente as eventuais violações cometidas pelo apenado
(as infrações são anotadas como eventos do próprio mandado de monitoração, na
aba “Mandados/Alvarás de Soltura” » “Tipo [de mandado]” » “Eventos”); e
c) adotar as providências cabíveis em face de tais violações, seja para a apuração
de eventual prática de falta grave, seja para o reconhecimento do
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descumprimento dos deveres inerentes à monitoração (art. 146-C e art. 146-D da
Lei n. 7.210/1984 – LEP), indicando as consequências que reputa decorrentes de
tais constatações.128

6-13.4 – Inclusão ou transferência de presos para presídios federais
A possibilidade de inclusão ou transferência de presos para presídios federais
está prevista na Lei n. 11.671/2008 e regulamentada no Decreto n. 6.877/2009. O
membro do Ministério Público possui legitimidade para a formulação de tal
pedido, nos termos do art. 5o da Lei n. 11.671/2008 e art. 2o do Decreto n.
6.877/2009, assim como deve ser ouvido sobre os pedidos formulados pelos
demais legitimados (art. 5o, §2o, da Lei n. 11.671/2008).
Ao formular ou se manifestar sobre tal pleito, o Agente Ministerial deverá observar
que o pedido deve:
a) ser inicialmente dirigido ao Juízo de origem (Juízo responsável pela execução,
no caso de presos condenados; Juízo responsável pelo processo criminal, no caso
de presos provisórios);
b) ser autuado em apartado, permitindo o cumprimento do art. 2 o, §2o, do Decreto
n. 6.877/2009;
c) declinar motivos concretos que justifiquem a necessidade da medida,
acompanhado dos documentos comprobatórios das alegações (art. 2 o, §1º, do
Decreto n. 6.877/2009);
d) demonstrar que o perfil do preso se amolda a uma das hipóteses previstas no
art. 3o do Decreto n. 6.877/2009).
Reconhecida a necessidade da inclusão ou da transferência pelo Juízo de origem,
o membro do Ministério Público deverá:

128 As consequências decorrentes do reconhecimento e homologação da falta grave são diversas daquelas
que decorrem do reconhecimento do descumprimento dos deveres inerentes à monitoração. A
respeito, confira-se o fluxograma ilustrativo constante do estudo elaborado pelo CAOP/CRIM
(Monitoração eletrônica e violações: cenário jurisprudencial e normativas estaduais, Curitiba, 2019, p. 17).
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a) atentar para a necessidade de envio dos documentos exigidos pelo art. 4 o do
Decreto n. 6.877/2009 ao DEPEN, permitindo a análise prevista no art. 5 o do
mesmo ato normativo; e
b) havendo manifestação do DEPEN favorável à inclusão ou transferência do
preso, velar para que o Juízo de origem remeta os autos do incidente em que é
processado o pedido de transferência ao Juiz Federal com competência para
decidir sobre a inclusão ou transferência (art. 6o e 7o do Decreto n. 6.877/2009).
Admitida a inclusão ou a transferência do preso, o Agente Ministerial deverá zelar
para que haja a remessa dos autos de execução ao Juízo Federal (art. 8 o, I, do
Decreto n. 6.877/2009).129
6-13.4.1 – Aplicação da Súmula n. 639/STJ: cautelas
Nos termos da Súmula n. 639/STJ, “Não fere o contraditório e o devido processo
decisão que, sem ouvida prévia da defesa, determine transferência ou permanência
de custodiado em estabelecimento penitenciário federal”.
A leitura do verbete deve conjugar o exercício da função pelo Ministério Público
Estadual (que, como regra, formulará pedido inédito para inclusão do apenado em
presídio federal) e os precedentes que deram origem ao verbete (que, no geral,
tratam da transferência de presos entre as unidades penitenciárias federais).
Relativamente ao pedido inicial de inclusão do apenado em estabelecimento
federal, a regra é a de que haja a prévia manifestação da defesa, admitindo-se, em
casos excepcionais e concretamente justificados, o diferimento do contraditório
(AgRg no REsp 1.732.152/RN, 5a Turma, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j.
17.05.2018; e HC 395.740/RJ, 6 a Turma, Min. Nefi Cordeiro, j. 10.10.2017). Assim, na
hipótese de o Agente Ministerial formular pedido de transferência de apenado a
presídio federal em que invoque a aplicação do verbete de Súmula, deve

129 No caso de presos provisórios, deverá ser remetida carta precatória, nos termos do art. 8 o, II, do
Decreto n. 6.877/2009. O fluxo de tramitação dos pedidos de inclusão ou transferência para presídios
federais consta do site da Coordenação Geral de Classificação, Movimentação e Segurança
Penitenciária do Depen (http://depen.gov.br/DEPEN/dispf /cgcmsp) e está reproduzido no site do
CAOP/CRIM (http://www.criminal.mppr.mp.br/ modules/conteudo/conteudo.php?conteudo =2354).
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fundamentar concretamente o pleito, demonstrando a excepcionalidade da
medida e a situação urgente que impede ou torna não recomendável a prévia
oitiva da defesa.

6-13.5 – Presos em Delegacia
No Estado do Paraná, a questão da superlotação carcerária possui uma
particularidade: parcela significativa dos presos está em Setores de Carceragem
Temporários das Delegacias de Polícia (SECATs). A despeito da redução desse
contingente, o número de pessoas detidas em tais carceragens não é desprezível.
Assim, com o objetivo de minorar o problema vivenciado nas carceragens locais, o
Agente Ministerial deve:
a) quanto aos presos provisórios, reavaliar periodicamente a (des)necessidade
de manutenção da prisão preventiva, nos termos do item 6-2.6.3, retro;
b) quanto aos presos condenados, (b.1) zelar pela expedição de guia de execução
(item 6-13.1.2, retro); (b.2) zelar para que haja o cadastro do preso na Central de
Vagas Regional e a respectiva solicitação de remoção/transferência 130; (b.3)
consultar periodicamente a aba “pendências de incidentes” do SEEU, em que
constam as informações sobre os incidentes de execução pendentes, requerendo
a concessão dos benefícios em favor daqueles que já cumpriram ou estão prestes
a cumprir os requisitos objetivos e subjetivos necessários à referida concessão
(item 6-13.1.3, retro); e (b.4) avaliar a incidência da Súmula Vinculante n. 56/STF,
conforme os contornos definidos em sede de recursos repetitivos pelo STJ (item
6-13.3.1 retro) e, mesmo, situação peculiar que recomende a prisão domiciliar de

130 A Resolução Conjunta n. 03/2012, firmada pelo Governador do Estado, Presidente do Tribunal de
Justiça, Procurador-Geral de Justiça, Corregedor-Geral de Justiça, Corregedor-Geral do Ministério
Público, Defensoria Pública do Estado e Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos,
criou a “Central de Vagas do Sistema Penal do Estado do Paraná” e disciplinou “os procedimentos
administrativos par inclusão dos presos nos estabelecimentos penais do Estado do Paraná”. Por sua vez, a
Resolução DEPEN/PR n. 71/2019, descentralizou, no âmbito do Departamento Penitenciário, a Central de
Vagas criada na Resolução Conjunta n. 03/2012. Sob essas regras, o fluxo de transferência de presos foi
ilustrado
pelo
CAOP/CRIM,
no
seguinte
endereço
eletrônico:
http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Fluxo_Transfereencia_de_Presos_-05-09.pdf.
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presa gestante, lactante ou mãe (item 6-13.3.2, retro).
6-13.5.1 – Situações emergenciais
Detectada situação emergencial que exija a transposição da fila cronológica para
a implantação do preso no sistema penitenciário, o Agente Ministerial deve:
a) adotar conduta proativa voltada a formular requerimento em que justifique, de
modo concretamente fundamentado, o pedido de transferência, requerendo a
análise da questão pela Central de Vagas Regional131; e
b) cientificar o CAOP/CRIM acerca do pedido formulado, a fim de que o referido
Centro de Apoio possa monitorar e acompanhar o pedido perante a Central de
Vagas Estadual.

6-13.6 – Regime aberto: especificidade
Na fixação do regime aberto, o Agente Ministerial deve sugerir o estabelecimento
de condições especiais, levando em consideração a natureza da infração e as
condições pessoais do apenado. Nessa tarefa, deve observar os limites traçados
pela Súmula n. 493/STJ, segundo a qual “É inadmissível a fixação de pena
substitutiva (art. 44 do CP) como condição especial ao regime aberto”.
6-13.6.1 – Audiências Admonitórias
O Agente Ministerial deve zelar para que haja a designação de audiências
admonitórias e delas participar ativamente, buscando que o apenado
efetivamente compreenda as condições do regime aberto.

6-13.7 – Penas restritivas de direitos
O Agente Ministerial deve acompanhar a execução da pena restritiva de direitos e,

131 De acordo com CAOP/CRIM, “A experiência tem demonstrado a importância de indicar o maior número de
fatos e circunstâncias que justifiquem o pedido de transposição de fila (ex.: morte de preso, rebelião,
faccionados, fugas, presos condenados etc.)”. Informação contida no fluxograma publicado no seguinte
endereço
eletrônico:
http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Fluxo_Transfereencia_de_Presos_-05-09.pdf.
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na hipótese de detectar o descumprimento pelo apenado, requerer:
a) a realização de audiência de justificação; e
b) na hipótese de não-localização do apenado no endereço por ele informado 132,
ausência injustificada ou de não-acolhimento da justificativa, requerer a
conversão da pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade.
Nesse ponto, deve-se atentar que o STJ entende haver bis in idem ao se
determinar, em um mesmo momento, a conversão da pena restritiva de direitos
em pena privativa de liberdade e a regressão cautelar do regime da pena privativa
de liberdade.133
6-13.7.1 – Prestação de Serviços à Comunidade
O Agente Ministerial deve verificar de que modo está organizada a execução da
pena restritiva de direitos na Comarca em que atua, identificando quem é o
responsável pela gestão do programa (Patronato, Programa Pró-Egresso etc.), de
que modo ocorre a seleção dos locais em que o serviço será prestado e de quem é
a responsabilidade pelo controle da frequência dos apenados.
6-13.7.2 – Destinação das prestações pecuniárias
Nas hipóteses em que as prestações pecuniárias não forem destinadas a vítimas
ou dependentes, os valores devem ser recolhidos a partir de guia gerada no site
do Tribunal de Justiça, conforme art. 9 o e seguintes da Instrução Normativa
Conjunta TJPR/MPPR n. 02/2014. Assim, nas manifestações que oferecer, o
membro do Ministério Público deve se abster de indicar o destinatário desses
recursos (nome da entidade, nome do Conselho etc.), atentando para o item 4 da
Recomendação CGMP n. 04/2005.134
132 STJ, 5a Turma, HC 534.901/RJ, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.10.2019.
133 Nesse sentido, aquela Corte indica que “Caracteriza bis in idem a regressão de regime de forma
concomitante com a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, porquanto
evidente a aplicação de duas penalidades pela prática de um único ato: descumprimento da pena
substitutiva. A ilegalidade, se evidente no aresto estadual, poderá ensejar a concessão da ordem de
habeas corpus, a teor do art. 654, § 2°, do CPP.” (STJ, 6a Turma, AgRg no RHC 107.738/SE, Min. Rogerio
Schietti Cruz, j. 14.05.2019).
134 Nos termos da referida Recomendação, “Resguardadas as hipóteses previstas no art. 45, §§ 1º e 2º, do
Código Penal, os valores relativos a penas de prestação pecuniária, firmadas em sede de transação penal,
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Os recursos assim recolhidos serão aplicados na manutenção do Conselho da
Comunidade ou em projetos (de entidades ou do próprio Conselho da
Comunidade), nos termos da Instrução Normativa Conjunta TJPR/MPPR n.
02/2014. As regras para liberação, utilização e prestação de contas acerca desses
valores estão previstas no referido ato normativo, cabendo ao membro do
Ministério Público zelar pela respectiva observância, atentando especialmente
para os seguintes pontos:
a) quanto aos valores destinados à manutenção do Conselho da Comunidade,
(a.1) a adequação do plano de aplicação de recursos apresentados (art. 19, I e IV
c.c. art. 21, §8o, da Instrução Normativa Conjunta TJPR/MPPR n. 02/2014); (a.2) a
apresentação do rol de documentos exigidos no art. 19, II, da Instrução Normativa
Conjunta TJPR/MPPR n. 02/2014; (a.3) a atualização dos dados cadastrais do
Conselho da Comunidade (art. 19, III, da Instrução Normativa Conjunta TJPR/MPPR
n. 02/2014); (a.4) a assinatura de Termo de Responsabilidade pelo representante
legal do Conselho da Comunidade, nos moldes do art. 24 da Instrução Normativa
Conjunta TJPR/MPPR n. 02/2014; (a.5) a apresentação trimestral de prestação de
contas, nos prazos e na forma definidos no art. 28 da Instrução Normativa
Conjunta TJPR/MPPR n. 02/14; (a.6) a necessidade de que o Conselho da
Comunidade sane as irregularidades constatadas nos casos de desaprovação ou
não apresentação de contas (art. 32 da Instrução Normativa Conjunta TJPR/MPPR
n. 02/2014);
b) quanto aos valores destinados para projetos (de entidades ou do Conselho da
Comunidade), (b.1) o prévio cadastramento das entidades que pretendem receber
os valores (arts. 36 a 42 da Instrução Normativa Conjunta TJPR/MPPR n. 02/2014)
e a necessidade de manifestação ministerial nos “Processos de Cadastramento de

suspensão condicional do processo, como condição especial em regime aberto, e na modalidade de pena
substitutiva, não devem ser revertidos: (a) em favor de órgãos da Polícia Civil, Militar ou Federal, de Órgãos
da Administração Pública, do Poder Judiciário e do Ministério Público; (b) para suportar obrigações e
atribuições a cargo de qualquer dos três Poderes da República e do Ministério Público; (c) para suportar
pagamento de qualquer espécie de remuneração de diretores ou membros do Conselho da Comunidade,
ou de promoção social de seus integrantes”.
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Entidade – PCE” - art. 39, II, b, da Instrução Normativa Conjunta TJPR/MPPR n.
02/2014; (b.2) a adoção de conduta proativa instando o Juízo para que dê início ao
“Processo de Disponibilização de Recursos – PDR”, com a expedição de edital para
a habilitação de projetos (art. 44 e seguintes da Instrução Normativa Conjunta
TJPR/MPPR n. 02/2014), nos casos em que for verificada a existência de valor
significativo disponível na conta única administrada pelo Tribunal de Justiça e
vinculada à unidade judicial de atuação 135; (b.3) a observância dos arts. 47 e 48 da
Instrução Normativa Conjunta TJPR/MPPR n. 02/2014 ao examinar os pedidos de
habilitação dos projetos, nos temos do art. 49, II, da Instrução Normativa Conjunta
TJPR/MPPR n. 02/14; (b.4) a obediência ao contido no art. 52, §2 o e §3o da
Instrução Normativa Conjunta TJPR/MPPR n. 02/2014 na apreciação e seleção
dos projetos que receberão recursos; (b.5) a assinatura de Termo de
Responsabilidade pelo representante legal da entidade contemplada, nos moldes
do art. 54 da Instrução Normativa Conjunta TJPR/MPPR n. 02/2014; (b.6) a
necessidade de acompanhamento do projeto durante todo o período de execução,
nos moldes do art. 57 e seguintes da Instrução Normativa Conjunta TJPR/MPPR n.
02/2014;

(b.7)

a

necessidade

de

devolução

dos

valores,

atualizados

monetariamente, nas hipóteses de determinação de interrupção do projeto em
razão da inexecução (arts. 59 e 60 da Instrução Normativa Conjunta TJPR/MPPR n.
02/2014); (b.8) a apresentação de prestação de contas, no prazo e na forma
definidos no art. 61 da Instrução Normativa Conjunta TJPR/MPPR n. 02/2014; e
(b.9) a apuração de responsabilidade – nas searas cível, administrativa e criminal –
nas hipóteses de inexecução do projeto, de desaprovação ou não apresentação
de prestação de contas (arts. 63, §4 o, II; e 64, §2o, da Instrução Normativa Conjunta
TJPR/MPPR n. 02/2014).

135 O saldo da referida conta pode ser consultado diretamente pelo membro do Ministério Público, a partir
de login e senha disponibilizados pelo NI/CAEX.
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6-13.8 – Pena de multa
O STF reconheceu a legitimidade prioritária do Ministério Público para a execução
da pena de multa (ADI 3.150/DF, Pleno, Min. Roberto Barroso, j. 13.12.2018). 136 No
Estado do Paraná, “A Vara de Execução Penal da Multa funcionará como Anexo do
Juízo da Condenação”, nos termos da atual redação do art. 26 da Resolução
OE/TJPR n. 93/2013. Assim sendo, o Agente Ministerial deve adotar conduta
proativa voltada à execução da pena de multa, observando que há campo próprio
no Projudi que permite o cadastro dessa ordem de pedidos (aba “Processos” »
“Cadastrar Execução de Multa”).
6-13.8.1 – Inadimplemento da pena de multa: consequências
Em sede de recursos repetitivos, o STJ fixou a tese de que “Nos casos em que haja
condenação a pena privativa de liberdade e multa, cumprida a primeira (ou a
restritiva de direitos que eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da
sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.” (REsp
1.519.777/SP, Tema 931, 3a Seção, Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 26.08.2015). No
entanto, no curso da execução da pena, o Agente Ministerial deve atentar para os
efeitos que podem decorrer do inadimplemento da pena de multa, dentre os
quais:
a) a revogação da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 81, II, do CP;
b) a impossibilidade de progressão de regime quando há inadimplemento
deliberado (STF, EP 12 ProgReg-AgR, Pleno, Min. Roberto Barroso, j. 08.04.2015);
c) a possibilidade de regressão de regime quando o pagamento parcelado da
multa foi estabelecido como condição do regime semiaberto e não houve
comprovação da absoluta impossibilidade econômica de efetivação do
136 Em sede de embargos de declaração, houve modulação temporal dos efeitos “de modo a estabelecer a
competência concorrente da Procuradoria da Fazenda Pública quanto às execuções findas ou iniciadas
até a data do trânsito em julgado da presente ação direta de inconstitucionalidade.”(ADI 3.150 ED, Pleno,
Min. Roberto Barroso, j. 20.04.2020). O trânsito em julgado da decisão ocorreu em 02.06.20, conforme
anotação do site do STF.
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recolhimento dos valores (STF, EP 8 ProgReg-AgR, Pleno, Min. Roberto Barroso, j.
01.07.2016);
d) a possibilidade de regressão do regime aberto, conforme previsto no art. 118,
§1o, da Lei n. 7.210/1984 – LEP; e
e) a impossibilidade de concessão automática do indulto, devendo-se interpretar
restritivamente a hipótese do Decreto Presidencial que a regulamenta (tanto no
que concerne ao valor máximo da multa para que o indulto possa ser concedido,
quanto no que atine à comprovação da impossibilidade econômica de pagar o
valor) – STF, EP 14 IndCom-AgR, Pleno, Min. Roberto Barroso, j. 18.12.2017.

6-13.9 – Suspensão condicional da pena
Nos casos de suspensão condicional da pena, o Agente Ministerial deve verificar o
período de prova definido em sentença, bem como as condições legais (art. 78 do
CP) e judiciais (art. 79 do CP) estabelecidas para a concessão do benefício,
atentando para que tais dados sejam expressamente anotados na ata da
audiência admonitória.
6-13.9.1 – Destinação de prestações pecuniárias
Nas hipóteses em que as prestações pecuniárias não forem destinadas a vítimas
ou dependentes, os valores devem ser recolhidos a partir de guia gerada no site
do Tribunal de Justiça, conforme art. 9 o e seguintes da Instrução Normativa
Conjunta TJPR/MPPR n. 02/2014. Assim, nas manifestações que oferecer, o
membro do Ministério Público deve se abster de indicar o destinatário desses
recursos (nome da entidade, nome do Conselho etc.), atentando para o item 4 da
Recomendação CGMP n. 04/2005.137 Quanto à fiscalização da liberação e aplicação
137 Nos termos da referida Recomendação, “Resguardadas as hipóteses previstas no art. 45, §§ 1º e 2º, do
Código Penal, os valores relativos a penas de prestação pecuniária, firmadas em sede de transação penal,
suspensão condicional do processo, como condição especial em regime aberto, e na modalidade de pena
substitutiva, não devem ser revertidos: (a) em favor de órgãos da Polícia Civil, Militar ou Federal, de Órgãos
da Administração Pública, do Poder Judiciário e do Ministério Público; (b) para suportar obrigações e
atribuições a cargo de qualquer dos três Poderes da República e do Ministério Público; (c) para suportar
pagamento de qualquer espécie de remuneração de diretores ou membros do Conselho da Comunidade,
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desses valores, deve observar o contido no item 6-13.7.2, retro.
6-13.9.2 – Período de prova
Durante o período de prova, o membro do Ministério Público deve zelar pelo
cumprimento das condições impostas e verificar, de forma periódica, se o agente
está sendo processado em outro feito. Para aferir esse último dado, recomendase que promova consulta às informações processuais do agente, disponível por
meio do “Sistema Oráculo” (item 6-1.3, retro).
6-13.9.2.1 – Superveniência de novo processo
Identificado que o agente está sendo processado por outro crime ou
contravenção, o Agente Ministerial deve postular a anotação desse dado nos
autos de fiscalização da suspensão da pena e requerer a prorrogação do período
de prova, na forma do art. 81, §2o, do CP.
6-13.9.3 – Descumprimento das condições para a suspensão da pena
Verificado o descumprimento de alguma das condições fixadas para a suspensão
da pena, o Agente Ministerial deve observar qual condição foi descumprida e se tal
descumprimento enseja a revogação obrigatória ou facultativa do benefício (art.
81 do CP).
Nos casos em que a revogação é obrigatória (art. 81, I, II e III, do CP), deve formular
o pleito correspondente. Nos casos em que a revogação do benefício é facultativa
(art. 81, §1o, do CP), o Agente Ministerial deve avaliar a pertinência de pleitear a
prorrogação do período de prova em vez da referida revogação (art. 81, §3o, do CP).
6-13.9.3.1 – Condenação anterior à pena de multa
Na apreciação sobre o cabimento e/ou necessidade de revogação do benefício da
suspensão da pena, o Agente Ministerial deve observar que há muito o STF firmou
o entendimento de que “Não obsta à concessão do ‘sursis’ condenação anterior à
pena de multa” (Súmula n. 499/STF).

ou de promoção social de seus integrantes”.
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6-13.10 – Fiscalização das medidas de segurança
Nos casos em que houver a aplicação de medida de segurança, o Agente
Ministerial deve atentar para os seguintes pontos:
a) o tempo máximo de duração da medida de segurança, que deve observar as
balizas da Súmula n. 527/STJ (“O tempo de duração da medida de segurança não
deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito
praticado”) e, por conseguinte, a limitação temporal prevista no art. 75 do CP,
conforme a redação vigente à época da prática delituosa138;
b) a natureza da medida de segurança aplicada (se em regime de internação ou
tratamento ambulatorial);
c) a adequação do estabelecimento a que está vinculado o apenado, sendo
juridicamente

inviável

o

cumprimento

de

medida

de

segurança

em

estabelecimento destinado ao cumprimento de pena privativa de liberdade 139;
d) a necessidade de periódica reavaliação médica do reeducando, a fim de
verificar a cessação ou atenuação da periculosidade, devendo-se adotar as
medidas cabíveis para que tal exame ocorra tempestivamente140; e
e) a necessidade de que sejam adotadas medidas proativas para se promover a
desinternação progressiva do reeducando quando atestadas a redução ou a
cessação da periculosidade.141
138 A redação do art. 75 do CP foi alterada pela Lei n. 13.964/2019, agravando a situação do réu. Assim, deve
ser observada a redação em vigor no momento da prática delitiva.
139 Conforme já decidiu o STJ, “Sendo aplicada ao recorrente a medida de segurança de internação, constitui
constrangimento ilegal sua manutenção em prisão comum, ainda que o motivo seja a alegada inexistência
de vaga para o cumprimento da medida aplicada (precedentes).” (RHC 75.972/MG, 5a Turma, Min. Felix
Fischer, j. 01.12.2016).
140 Nesse sentido, o STJ pontou que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que, pela previsão contida nos arts. 97, § 1º, do Código Penal e 175, II, da Lei de Execução Penal, somente
com base em parecer médico poderá o magistrado decidir acerca da liberação do internado. (…)
Perdurando a omissão por tempo não razoável, deve ser provido o recurso especial, em menor extensão,
apenas para determinar a imediata realização do exame pericial para aferir a cessação da periculosidade
do recorrente.” (AgRg no REsp 1.555.227/MG, 6a Turma, Min. Nefi Cordeiro, j. 10.04.2018).
141 Sobre o tema, já decidiram o STJ e o STF:
“HABEAS CORPUS. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE. ABANDONO
FAMILIAR. AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTOS ADEQUADOS. DESINTERNAÇÃO CONDICIONAL.
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6-13.10.1 – Compatibilização com as disposições da Lei n. 10.216/2001
A fiscalização, pelo membro do Ministério Público, quanto à execução da medida
de segurança aplicada, na forma indicada no item 6-13.10, retro, deve ser
operacionalizada a partir da leitura da política humanitária antimanicomial e dos
princípios informantes da Lei n. 10.216/2001 a pessoas com transtornos mentais,
em sintonia com a Resolução CNJ n. 113/2020, a Recomendação CNJ n. 35/2011 e
a Resolução CNPCP n. 04/2010.142

6-13.11 – Execução provisória da pena
Ao julgar as ADCs 43, 44 e 54 (Pleno, Min. Marco Aurélio, j. 07.11.2019), o STF
reconheceu a constitucionalidade do art. 283 do CPP, legitimando o princípio
constitucional da presunção de inocência, ocasião em que consignou (a) a

POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. A cessação da periculosidade do paciente, atestada por laudo pericial, enseja sua desinternação do
estabelecimento psiquiátrico, sendo que o fato de ele não possuir parentes em condições de o receber não
autoriza a manutenção da internação.
2. Passados mais de 17 anos desde a internação do paciente, bem como tendo o laudo pericial atestado,
em 18/9/2009, que sua periculosidade cessou, deve ser concedida a sua desinternação do
estabelecimento psiquiátrico em que se encontra, condicionada ao cumprimento das condições previstas
nos arts. 132 e 133 da Lei de Execução Penal.
3. Ordem concedida para determinar a desinternação condicional do paciente, nos termos dos arts. 97, 3º,
do Código Penal, e 132, 133 e 178 da Lei de Execução Penal.” (STJ, HC 185.944/MG, 6a Turma, Min. Sebastião
Reis Júnior, j. 19.09.2017).
“HABEAS CORPUS. MEDIDA DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃOOCORRÊNCIA. DESINTERNAÇÃO PROGRESSIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
(…)
3. No julgamento do HC 97.621, da relatoria do ministro Cezar Peluso, a Segunda Turma do Supremo
Tribunal Federal entendeu cabível a adoção da desinternação progressiva de que trata a Lei 10.261/2001.
Mesmo equacionamento jurídico dado pela Primeira Turma, ao julgar o HC 98.360, da relatoria do ministro
Ricardo Lewandowski, e, mais recentemente, o RHC 100.383, da relatoria do ministro Luiz Fux.
4. No caso, o paciente está submetido ao controle penal estatal desde 1984 (data da internação no
Instituto Psiquiátrico Forense) e se acha no gozo da alta progressiva desde 1986. Pelo que não se pode
desqualificar a ponderação do Juízo mais próximo à realidade da causa.
5. Ordem parcialmente concedida para assegurar ao paciente a desinternação progressiva, determinada
pelo Juízo das Execuções Penais.” (STF, HC 107.777, 2a Turma, Min. Ayres Britto, j. 07.02.2012).
142 Neste sentido, interessante conhecer a experiência inovadora do Programa de Atenção Integral ao
Louco Infrator (PAILI), instituído a partir da idealização do Promotor de Justiça Haroldo Caetano da Silva
e de proposta da Promotoria de Justiça da Execução Penal de Goiânia - MPGO, em 2006, mediante
convênio entre as Secretarias de Estado da Saúde e da Justiça de Goiás, Secretaria Municipal de Saúde
de Goiânia, Tribunal de Justiça e Ministério Público do Estado de Goiás, e que foi vencedor do Prêmio
Innovare, no ano de 2009, na categoria Ministério Público. Disponível na internet no endereço eletrônico
http://www.mpgo.mp.br/portal/arquivos/2013/08/19/15_33_20_501_mioloPAILI_Layout.pdf.
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inviabilidade do início da execução da pena antes do trânsito em julgado da
decisão condenatória; e que (b) a decretação da prisão antes do trânsito em
julgado somente se justifica na modalidade cautelar, quando preenchidos os
requisitos para a decretação/manutenção da prisão preventiva (art. 312 do CPP).
6-13.11.1 – Ausência de trânsito em julgado e progressão de regime
Na hipótese de o réu seguir preso cautelarmente durante a pendência de
eventuais recursos, deve-se analisar o cumprimento dos requisitos objetivos e
subjetivos para a progressão de regime, conforme o contido na Súmula n. 716/STF
(“Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação
imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado
da sentença condenatória”) e Súmula n. 717/STF (“Não impede a progressão de
regime de execução da pena, fixada em sentença não transitada em julgado, o fato
de o réu se encontrar em prisão especial”).

6-13.12 – Recursos em sede de execução: peculiaridades
Em sede de recursos repetitivos, o STJ fixou a tese no sentido de que “O termo
inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério
Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo
irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por
mandado.” (REsp 1.349.935/SE, Tema 959, 3a Seção, Min. Rogério Schietti Cruz, j.
23.08.2017).
O dado deve ser considerado pelo Agente Ministerial com atribuição na área de
execução penal porque, embora seja desejável que os recursos sejam
apresentados em prazo contado a partir da data da intimação, nessa área
específica, há múltiplas decisões proferidas em audiência e em mutirão, ocasião
em que nem sempre são coincidentes as atribuições para participação do ato em
questão (audiência ou mutirão) e para a condução do processo de execução penal.
Ainda nessa área, o Agente Ministerial deve atentar para o contido na Súmula n.
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700/STF, segundo a qual “É de cinco dias o prazo para interposição de agravo
contra decisão do juiz da execução penal”.

6-13.13 – Visitas e inspeções a carceragens e estabelecimentos penitenciários
As visitas e inspeções em carceragens e estabelecimentos penitenciários devem
observar os prazos, as formas e os registros detalhados nos itens 3-8.1.1.3 e 38.1.1.4, retro.
As situações que demandem dilação instrutória, identificadas nas referidas
visitas e inspeções, deverão ensejar a instauração dos procedimentos
extrajudiciais necessários à efetivação do acompanhamento específico ou da
apuração da irregularidade. Nessa oportunidade, o Agente Ministerial deverá
dispensar especial atenção à seleção do procedimento extrajudicial e à definição
do respectivo objeto.
De igual modo, identificado que a situação ultrapassa os limites da Comarca ou
que há potencialidade de que a mesma questão se repita em outros locais do
estado, o Agente Ministerial deve comunicá-la ao Grupo de Atuação Especializada
em Segurança Pública – GAESP. A referida comunicação não prejudica e nem
impede as medidas que devem ser localmente adotadas, devendo-se atuar em
articulação com o referido Grupo de Atuação.

6-14 – Controle externo da Atividade Policial
Nos termos da Resolução CNMP n. 20/2007, o controle externo da atividade
policial deve ser desenvolvido “na forma de controle difuso, por todos os membros
do Ministério Público com atribuição criminal, quando do exame dos procedimentos
que lhes forem atribuídos” (art. 3o, I) e “em sede de controle concentrado, através de
membros com atribuições específicas para o controle externo da atividade policial
(...)” – art. 3o, II.
361 de 564

MANUAL DE ORIENTAÇÃO FUNCIONAL

6-14.1 – Controle difuso
No exercício do “controle difuso”, identificadas situações que demandem dilação
instrutória, deverão elas ser comunicadas ao membro do Ministério Público
responsável pelo exercício do controle externo na modalidade concentrada, a fim
de que possa haver a instauração dos procedimentos extrajudiciais necessários à
efetivação de acompanhamento específico ou à apuração da irregularidade.
Nessa oportunidade, o Agente Ministerial com atribuição na seara do controle
externo deverá dispensar especial atenção à seleção do procedimento
extrajudicial e à definição do respectivo objeto.
De igual modo, identificado que a situação ultrapassa os limites da Comarca ou
que há a potencialidade de que a mesma questão se repita em outros locais do
estado, o Agente Ministerial deve comunicá-la ao GAESP. A referida comunicação
não prejudica e nem impede as medidas que devem ser localmente adotadas,
devendo-se atuar em articulação com o referido Grupo de Atuação.

6-14.2 – Controle concentrado
No exercício concentrado do controle externo, avulta a relevância da realização
das visitas previstas na Resolução CNMP n. 20/2007, devendo-se observar os
prazos, as formas e os registros detalhados no item 3-8.1.1.1, retro.
A otimização dessa atividade exige que seja previamente organizada, podendo-se
utilizar, para tanto, os parâmetros desenhados pelo GAESP.143
As situações que demandem dilação instrutória, identificadas nas referidas
visitas, deverão ensejar a instauração dos procedimentos extrajudiciais
necessários à efetivação do acompanhamento específico ou da apuração da
irregularidade. Nessa oportunidade, o Agente Ministerial deverá dispensar

143 Relatório 2018/2019: Unidades policiais vinculadas às atribuições do Grupo de Atuação Especializadas em
Segurança Pública (Resolução 550/2018 PGJ/MPPR). Curitiba, 2019, p. 4-6.
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especial atenção à seleção do procedimento extrajudicial e à definição do
respectivo objeto.
De igual modo, identificado que a situação ultrapassa os limites da Comarca ou
que há a potencialidade de que a mesma questão se repita em outros locais do
estado, o Agente Ministerial deve comunicá-la ao GAESP. A referida comunicação
não prejudica e nem impede as medidas que devem ser localmente adotadas,
devendo-se atuar em articulação com o referido Grupo de Atuação.

6-14.3 – Investigação de mortes decorrentes de intervenção policial
6-14.3.1 – Controle externo de forma difusa
Ao apreciar casos de morte decorrente de intervenção policial, o Agente
Ministerial deve zelar para que, no momento da instauração do Inquérito Policial
ou do Procedimento Investigatório Criminal, sejam cumpridas as exigências
previstas no art. 1o da Resolução CNMP n. 129/2015, isto é, para que ocorra:
a) o comparecimento pessoal da autoridade policial no local dos fatos,
providenciando o isolamento do lugar, a requisição das perícias pertinentes e do
exame necroscópico (art. 1o, I);
b) a realização de perícia no local do confronto (art. 1 o, II), bem como das armas
dos agentes de segurança pública envolvidos na ocorrência (art. 1o, VII);
c) a realização completa do exame necroscópico, incluindo o exame interno,
documentado fotograficamente e contendo a descrição minuciosa de todas as
circunstâncias relevantes encontradas no cadáver (art. 1o, III);
d) a comunicação do fato ao Ministério Público no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, conforme a previsão do art. 306 do CPP (art. 1o, IV);
e) a efetiva instauração do Inquérito Policial, ainda que por meio da conversão
eletrônica do Auto de Prisão em Flagrante (art. 1o, V); e
f) a juntada de informações sobre os registro de comunicação, imagens e
movimentação das viaturas envolvidas na ocorrência (art. 1o, VI).
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No curso das investigações, o membro do Ministério Público deverá:
g) atentar para a possibilidade de ocorrência de fraude processual decorrente da
remoção indevida do cadáver ou inovação artificiosa do local do crime (art. 4o, I);
h) requisitar a reprodução simplificada dos fatos, especialmente nos casos em
que não houve realização de perícia (art. 4o, II);
i) avaliar a necessidade de postular, administrativa ou judicialmente, a suspensão
do exercício da função pública pelo agente (art. 4o, III);
j) complementar as diligências realizadas pela autoridade policial, inclusive com a
oitiva de familiares da vítima ou de testemunhas não arroladas nos autos e o
recebimento de elementos de informação de que disponham tais pessoas (art. 4 o,
IV);
k) avaliar a necessidade de instauração de Procedimento Investigatório Criminal
para a boa condução das investigações (art. 4 o, V), ocasião em que deverá
promover o estrito controle das tramitações, conforme indicado no item 6-3.3.5,
retro;
l) nas promoções de arquivamento, indicar as diligências adotadas/requisitadas e
os motivos que impossibilitaram eventual cumprimento (art. 4o, VI); e
m) notificar as vítimas ou respectivos familiares acerca do teor da promoção de
arquivamento (art. 4o, VII).
6-14.3.2 – Comunicação dos casos à Coordenação Estadual do GAECO
O MPPR aderiu ao programa nacional “O MP no enfrentamento à morte decorrente
de intervenção policial”, instituído pela Comissão do Sistema Prisional, Controle
Externo da Atividade Policial e Segurança Pública do CNMP, cabendo à
Coordenação Estadual dos GAECOs a reunião dessas informações. A compilação
desses dados de forma centralizada também se presta a cumprir o art. 1 o, X, da
Resolução CNMP n. 129/2015.
Assim, nos casos em que há o registro de mortes em confronto com agentes de
segurança (policiais civis e militares, bem como guardas municipais), os dados
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relativos aos casos concretos e aos procedimentos investigatórios instaurados
para apuração dos fatos devem ser comunicados à Coordenação Estadual do
GAECO, a fim de que possam ser computados na estatística estadual.

6-15 – Conselhos Municipais
6-15.1 – Conselho da Comunidade: atuação do Ministério Público
O Conselho da Comunidade é previsto no art. 80 da Lei n. 7.210/1984 – LEP, com
atribuições genericamente definidas no art. 81 do mesmo diploma normativo. No
Estado do Paraná, essas tarefas foram detalhadas na Instrução Normativa
Conjunta TJPR/MPPR n. 01/2014.
Ao assumir a supervisão do Conselho da Comunidade em determinada Comarca, o
membro do Ministério Público deve exercer as atribuições previstas no art. 16 da
Instrução Normativa Conjunta TJPR/MPPR n. 01/2014, devendo-se enfatizar a
necessidade de:
a) verificar a existência e a regularidade do Conselho da Comunidade local,
fomentado a criação (na hipótese de inexistência) ou a respectiva regularização
(nos casos em que o Conselho já existe, mas ainda não atende aos ditames da
Instrução Normativa Conjunta TJPR/MPPR n. 01/2014)144;
b) estimular e supervisionar a atuação do Conselho da Comunidade, devendo-se
anotar a impossibilidade de que o Agente Ministerial integre o referido Conselho
na qualidade de membro;
c) participar periodicamente das respectivas reuniões (cujas atas das reuniões de
que participe devem ser anexadas ao Livro Virtual correspondente);
d) incentivar a apresentação de projetos pelo Conselho (nos moldes previstos na

144 Sobre o tema, a Corregedoria-Geral de Justiça editou o manual denominado “Conselho da Comunidade:
constituição
e
regularização”,
disponível
em:
http://www.criminal.mppr.mp.br
/arquivos/File/ExecucaoPenal/Conselho_da_comunidade/Manual_ConselhoComunidade.pdf
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Instrução Normativa Conjunta TJPR/MPPR n. 02/2014), bem como receber os
relatórios de atividades do referido Conselho;
e) fiscalizar a atuação do Conselho da Comunidade, avaliando o Plano de
Aplicação de Recursos e os projetos apresentados, examinando as Prestações de
Contas e apurando eventuais irregularidades que venham a ser detectadas,
conforme detalhado no item 6-13.7.2, retro.

6-15.2 – Conselhos Comunitários de Segurança – CONSEG: atuação do Ministério
Público
Os Conselhos Comunitários de Segurança – CONSEGs são mecanismos de
interação entre a comunidade local e os órgãos de segurança pública. No Estado
do Paraná, o Decreto Estadual n. 5.381/2016 regulamenta a criação e o
funcionamento dos Conselhos Comunitários de Segurança.
O membro de Ministério Público deve verificar a existência de Conselho
Comunitário de Segurança na Comarca em que atua. Inexistindo tal estrutura,
deve avaliar a conveniência e a oportunidade de fomentar a respectiva criação,
que deverá observar o regulamento ditado pelo Anexo do Decreto n. 5.381/2016.
Nos locais em que já existir o referido Conselho, o Agente Ministerial deve
verificar a regularidade de seu funcionamento (conforme as regras do Anexo do
Decreto Estadual n. 5.381/2016), participar das reuniões eventualmente
realizadas, incentivando a participação comunitária para a consecução das
finalidades previstas nos arts. 2o e 5o do Anexo do Decreto Estadual n. 5.381/2016.
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TÍTULO 7: ATUAÇÃO NA SEARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
7-1 – Considerações Gerais
7-1.1 – Comunicação aos órgãos de proteção
Ao assumir as funções ministeriais na seara da Infância e Juventude, o Agente
Ministerial deve comunicar o fato aos membros do Conselho Municipal de Direitos
da Criança e do Adolescente – CMDCA, aos membros do Conselho Tutelar e aos
demais órgãos e instituições integrantes da rede de proteção da Comarca.

7-1.2 – Legislação local
Ao início das atividades na área da Infância e Juventude, o Agente Ministerial deve
inteirar-se da legislação municipal relacionada à política de atendimento da área
da infância e juventude, com especial atenção à disciplina de funcionamento do
CMDCA, do Conselho Tutelar e do Fundo Especial para a Infância e Adolescência.
7-1.2.1 – Identificação da necessidade de eventual adequação legislativa
Ao tomar conhecimento acerca da legislação municipal, o Agente Ministerial deve
verificar eventuais incompatibilidades entre as regras locais e a Constituição da
República, a Constituição Estadual, a Lei n. 8.069/1990 – ECA e as resoluções do
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA,
promovendo as medidas cabíveis caso sejam identificadas inadequações.

7-1.3 – Estrutura de atendimento a crianças e adolescentes
O Agente Ministerial deve conhecer a estrutura de atendimento a crianças e
adolescentes existentes nos municípios que integram a Comarca, inclusive para
identificar eventuais deficiências e adotar as providências que a situação
requeira (acompanhamento por meio de Procedimento Administrativo ou
apuração/investigação por meio de Inquérito Civil).
Deve, ainda, atuar proativamente para promover a integração operacional de que
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trata o art. 88, V e VI, da Lei n. 8.069/1990 – ECA, de forma a propiciar atendimento
ágil a adolescentes em conflito com a lei e a crianças ou adolescentes em
situação de risco.

7-1.4 – Tramitação prioritária
Os procedimentos e os processos relativos à área da infância e juventude devem
tramitar de modo prioritário, devendo o Agente Ministerial:
a) na esfera extrajudicial, apor ou determinar que se aponha a identificação de
tramitação prioritária nos procedimentos extrajudiciais instaurados pelo
Ministério Público, bem como seja o dado anotado no PRO-MP ou ePROMP, nos
termos da Resolução PGJ n. 966/2012 ou ato que venha a lhe suceder;
b) nos Inquéritos Policiais que investiguem crimes de que foram vítimas crianças
e adolescentes, zelar pela aposição de anotação de tramitação prioritária;
c) zelar para que o dado relativo à prioridade de tramitação seja anotado nos
processos judiciais eletrônicos (art. 152 do Código de Normas da CorregedoriaGeral de Justiça);
d) promover a análise prioritária dos procedimentos extrajudiciais e Inquéritos
Policiais que envolvam crianças e adolescentes, nos termos do art. 227, caput, da
CF e art. 4o, par. único, b, da Lei n. 8.069/1990 – ECA;
e) promover a imediata apreciação dos feitos judiciais que lhes sejam remetidos,
observando os termos indicados no item 3-5.3.2.3, “a”, retro;
f) estabelecer rigoroso controle dos procedimentos extrajudiciais e dos feitos
judiciais que envolvam crianças e adolescentes, atuando de forma proativa e
célere.

7-1.5 – Segredo de Justiça
Como regra, os feitos extrajudiciais e judiciais envolvendo crianças e
adolescentes devem tramitar sob segredo de justiça (arts. 17; 19-A, §5 o e §9o; 100,
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V; 143; 166, §3o; e 247 da Lei n. 8.069/1990 – ECA). Assim, o Agente Ministerial
deve:
a) quanto às Notícias de Fato e aos procedimentos extrajudiciais instaurados pelo
Ministério Público, no momento da instauração e/ou no curso da tramitação,
decidir, fundamentadamente, acerca da necessidade de decretação de sigilo,
zelando para que o dado seja anotado no PRO-MP ou ePROMP;
b) zelar para que os Inquéritos Policiais que investiguem crimes de que foram
vítimas crianças e adolescentes possuam a anotação de sigilo;
c) formular pedido para a decretação de sigilo nos processos judiciais envolvendo
crianças e adolescentes e zelar para que o dado seja efetivamente anotado em
tais feitos.

7-1.6 – Sistema recursal e contagem de prazos na Lei n. 8.069/1990 – ECA
Embora o sistema recursal do CPC se aplique aos processos e procedimentos que
tramitam perante a Vara da Infância e da Juventude, não se pode olvidar que as
regras especiais previstas na Lei n. 8.069/1990 – ECA preponderam em face das
regras gerais do CPC. Assim, o Agente Ministerial deve atentar que a Lei n.
8.069/1990 – ECA prevê:
a) a contagem de prazos em dias corridos (art. 152, §2 o, 1a parte, da Lei n.
8.069/1990 – ECA);
b) vedação da contagem em dobro dos prazos assinalados para o Ministério
Público e para a Fazenda Pública (art. 152, §2 o, 2a parte, da Lei n. 8.069/1990 –
ECA); e
c) prazo recursal específico, de modo que, excetuados os embargos de
declaração, o prazo sempre será de dez dias, conforme previsão do art. 198, II, da
Lei n. 8.069/1990 – ECA.
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7-2 – Atuação extraprocessual na área da Infância e Juventude
7-2.1 – Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA
Em um plano geral, o CMDCA é órgão deliberativo, responsável pela formulação
das políticas de atendimento a crianças e adolescentes e pelo controle da
execução dessas políticas pelo Poder Executivo Municipal (art. 88, II, da Lei n.
8.069/1990 – ECA; e art. 227, §7 o c.c. art. 204, da CF). De forma específica, tem-se
que:
a) o Fundo Municipal da Infância e Adolescência é vinculado ao CMDCA – art. 88,
IV, da Lei n. 8.069/1990 – ECA –, de forma que caberá a esse Conselho gerir e
deliberar, de forma geral, sobre a destinação dos valores recolhidos ao referido
Fundo (art. 214 da Lei n. 8.069/1990 – ECA) e, de modo especial, acerca dos
incentivos fiscais previstos no art. 260 da Lei n. 8.069/1990 – ECA que hajam sido
a ele revertidos (art. 260-I, III, IV, V, VI da Lei n. 8.069/1990 – ECA);
b) o CMDCA deve proceder ao registro das entidades não governamentais que
pretendam ofertar programa de atendimento a crianças e adolescentes (art. 91 da
Lei n. 8.069/1990 – ECA), bem como reavaliá-las periodicamente (art. 91, §2º, da
Lei n. 8.069/1990 – ECA);
c) o CMDCA deve proceder ao registro dos programas de atendimento previstos
no art. 90 da Lei n. 8.069/1990 – ECA, ofertados por entidades governamentais e
não governamentais, mantendo o registro dessas inscrições e das respectivas
alterações (art. 90, §1o, da Lei n. 8.069/1990 – ECA). Ainda, deve reavaliá-los a cada
dois anos, conforme a previsão do art. 90, §3o, da Lei n. 8.069/1990 – ECA; e
d) o CMDCA deve adotar as providências necessárias para a realização do
processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar (art. 139 da Lei n.
8.069/1990 – ECA).
Diante da relevância das atividades desempenhadas pelo CMDCA, o Agente
Ministerial deve:
e) conhecer o período de mandato dos membros do CMDCA, velando para que o
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processo de escolha de conselheiros seja deflagrado em tempo hábil;
f) zelar para que o CMDCA possua estrutura administrativa adequada ao
desempenho das funções que lhe foram acometidas pela legislação;
g) zelar para que o CMDCA divulgue o calendário de reuniões (art. 260-I, I, da Lei n.
8.069/1990 – ECA);
h) participar das reuniões realizadas pelo CMDCA, de molde a verificar se o
referido Conselho exerce satisfatoriamente a função deliberativa das políticas
públicas setoriais e a função controladora da atuação do Poder Executivo
Municipal. Se necessário, o Agente Ministerial deve fomentar que o referido
Conselho exerça tais funções, pois lhe foram outorgadas pela legislação;
i) apresentar ao CMDCA informações sobre deficiências detectadas na estrutura
de atendimento a crianças e adolescentes, postulando que a questão seja objeto
de apreciação e deliberação voltada à solução efetiva da situação; e
j) acompanhar as deliberações do CMDCA e o respectivo cumprimento pelo Poder
Executivo local.

7-2.2 – Conselho Tutelar
O Conselho Tutelar é órgão municipal autônomo, organizado na forma dos arts. 131
a 135 da Lei n. 8.069/1990 – ECA, que possui múltiplas atribuições previstas na Lei
n. 8.069/1990 – ECA e demais normas regulamentadoras. Em linhas gerais, cabe
ao Conselho Tutelar:
a) aplicar e executar, de forma desjudicializada, as medidas protetivas previstas
nos arts. 101, I a VII; e 129, I a VII, da Lei n. 8.069/1990 – ECA (passíveis de aplicação
pelo Conselho Tutelar em razão do art. 136, I, II, III, VI, da Lei n. 8.069/1990 – ECA),
bem como as medidas previstas no art. 18-B da Lei n. 8.069/1990 – ECA);
b) encaminhar ao Ministério Público, de modo imediato, os casos em que reputar
necessário o afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar (art. 136,
par. único, da Lei n. 8.069/1990 – ECA), bem como representar ao Ministério
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Público as situações em que compreende necessário o ajuizamento de ação para
a perda ou suspensão do poder familiar (art. 136, XI, da Lei n. 8.069/1990 – ECA);
c) agir em face das notícias de maus-tratos a crianças e adolescentes, conforme a
previsão dos arts. 13; e 56, I, da Lei n. 8.069/1990 – ECA, podendo aplicar as
medidas descritas na alínea “a” e/ou promover os encaminhamentos de que trata a
alínea “b”, bem como realizar ações de divulgação e treinamento para
reconhecimento de sintomas de maus-tratos (art. 136, XII, da Lei n. 8.069/1990 –
ECA);
d) adotar as providências necessárias ao estímulo, retomada ou reintegração de
crianças e adolescentes acolhidos ao convívio familiar, nos termos do art. 88, VI,
do art. 92, §4o; art. 93, par. único, da Lei n. 8.069/1990 – ECA;
e) atuar em face de casos de evasão escolar e repetência (art. 56, II e III, da Lei n.
8.069/1990 – ECA), aplicando as medidas pertinentes, conforme previsto na alínea
“a”, retro;
f) fiscalizar entidades governamentais e não-governamentais que executem
programas de atendimento a crianças e adolescentes (art. 95 da Lei n. 8.069/1990
– ECA), participando da avaliação desses programas (art. 90, §3 o, II, da Lei n.
8.069/1990 – ECA) e formulando representação para apuração de irregularidades
nessas entidades (art. 191 da Lei n. 8.069/1990 – ECA);
g) comunicar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração
administrativa ou penal contra criança ou adolescente (art. 136, IV, da Lei n.
8.069/1990 – ECA), podendo, em relação às infrações administrativas, apresentar
diretamente a representação (art. 194 da Lei n. 8.069/1990 – ECA);
h) encaminhar à Autoridade Judiciária os casos de sua competência (art. 136, V,
da Lei n. 8.069/1990 – ECA);
i) assessorar o Poder Executivo Local na elaboração da proposta orçamentária
para planos e programas de atendimento a crianças e adolescentes (art. 136, IX, da
Lei n. 8.069/1990 – ECA);
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j) representar, em nome da pessoa ou família, contra a violação dos direitos
previstos no art. 220, §3 o, II, da CF (isto é, promover a defesa de tais pessoas em
face de violações promovidas por programas de rádio e televisão), conforme art.
136, X, da Lei n. 8.069/1990 – ECA; e
k) encaminhar, trimestralmente, ao CMDCA, ao Ministério Público e ao Juízo da
Infância e Juventude relatório que contenha a síntese das atividades por si
desenvolvidas, bem como as demandas e deficiências na implantação das
políticas públicas locais afetas à área da infância e juventude (art. 22, §1 o, da
Resolução CONANDA n. 170/2014).
7-2.2.1 – A atuação do Ministério Público em face do Conselho Tutelar
Diante da relevância das atividades desempenhadas pelo Conselho Tutelar, o
Agente Ministerial deve zelar pela adequada instituição e funcionamento do
Conselho Tutelar, de forma a:
a) velar pela lisura do procedimento de escolha dos integrantes do Conselho
Tutelar (ver item 7-2.2.1.1, adiante);
b) verificar se o Conselho Tutelar possui Regimento Interno (art. 18 da Resolução
CONANDA n. 170/2014) e, em hipótese negativa, fomentar que seja ele elaborado;
c) acompanhar cotidianamente a atividade do referido Conselho, de forma a
verificar se há cumprimento do expediente regular pelos Conselheiros e qual é o
regime de plantão instituído para finais de semana e feriados;
d) aferir se o órgão dispõe de estrutura adequada ao desempenho das respectivas
atividades (sede própria, em local de acesso ao público, com salas adequadas à
realização dos atendimentos; veículo de utilização exclusiva; mobiliário e
equipamentos de informática; linha telefônica e Internet; material de expediente
e suporte administrativo), adotando as providências cabíveis na hipótese de se
verificar a ausência ou insuficiência dos recursos humanos ou materiais;
e) fomentar a interação entre o Conselho Tutelar e os órgãos técnicos do
Município, a fim de que o Conselho Tutelar possa deles se valer quando necessária
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a realização de avaliações técnicas, especialmente nas áreas de psicologia,
pedagogia e serviço social;
f) adotar postura proativa voltada a estabelecer relação de cooperação com o
Conselho Tutelar, de forma a permitir a ágil intervenção em face de situações de
risco envolvendo crianças e adolescentes. Deve-se, assim, privilegiar a
desjudicialização nos casos em que são aplicáveis as medidas descritas no item
7-2.2, alínea “a”, retro; e, por outro lado, fomentar que haja a imediata
comunicação ao Ministério Público dos casos em que são necessárias as medidas
protetivas que somente podem ser aplicadas judicialmente (item 7-2.2., alíneas
“b”, “g” e “h”, retro); e
g) fiscalizar as atividades desempenhadas pelo Conselho Tutelar, adotando as
medidas necessárias para apuração de eventuais desvios.
7-2.2.1.1 – Eleições dos Conselheiros Tutelares
Com a nova redação do art. 139, §1 o, da Lei n. 8.069/1990 – ECA, o processo de
escolha dos Conselheiros Tutelares ocorre em data unificada em todo o território
nacional (1o domingo de outubro do ano subsequente à eleição presidencial). O
processo de escolha é realizado nos termos da lei local, sob a responsabilidade do
CMDCA, cabendo ao Ministério Público a fiscalização do pleito (art. 139, caput, da
Lei n. 8.069/1990 – ECA). Nesse mister, cabe ao Agente Ministerial atuar
proativamente, de forma a:
a) verificar se o edital do processo de escolha foi tempestivamente publicado pelo
CMDCA, com observância aos requisitos previstos no art. 7 o da Resolução
CONANDA n. 170/2014 (ou ato que venha a lhe suceder), incluindo a previsão das
condutas permitidas e vedadas aos candidatos;
b) verificar o número de votantes nas últimas eleições e os locais escolhidos para
votação, a fim de avaliar a compatibilidade entre o número identificado e os locais
escolhidos, bem como a acessibilidade dos votantes ao local de votação;
c) acompanhar a formação da comissão eleitoral, verificando a observância da
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composição paritária da comissão e o respeito às regras de impedimento (arts. 11
e 15 da Resolução CONANDA n. 170/2014 ou ato que venha a lhe suceder);
d) acompanhar as reuniões e as decisões da comissão eleitoral, ainda que a partir
das comunicações previstas pelo art. 11, §7o, da Resolução CONANDA n. 170/2014
ou ato que venha a lhe suceder;
e) zelar para que receba, previamente, a listagem dos candidatos habilitados,
conforme consta do art. 11, §5 o, da Resolução CONANDA n. 170/2014 ou ato que
venha a lhe suceder;
f) certificar-se se foi dada publicidade ao pleito;
g) participar presencialmente da cerimônia de lacração de urnas ou, caso
utilizadas urnas de lona, certificar-se sobre o modelo da cédula de votação e
sobre os controles previstos para o dia do pleito (registro em ata, ao início da
votação, da ausência de votos nas urnas que serão utilizadas; controle no número
de cédulas distribuídas por mesa de votação, de forma a permitir o controle da
quantidade de votos colhidos etc.);
h) realizar reunião prévia com os integrantes da comissão eleitoral, candidatos
habilitados, mesários, escrutinadores, fiscais etc., visando a lhes fornecer as
orientações necessárias para a regularidade do processo eleitoral;
i) organizar as atividades ministeriais no dia das eleições, de forma a acompanhar
presencialmente o processo de votação e de apuração dos votos, ocasião em que
deverá verificar se foi preservada a inviolabilidade das urnas e a fiel contagem dos
votos (inclusive por meio da comparação da quantidade de votos e o número de
pessoas que assinaram a lista de presença);
j) acompanhar a conclusão do pleito, bem como os eventuais recursos ou
impugnações e as respectivas decisões da comissão eleitoral e do CMDCA.
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7-2.3 – Acompanhamento das políticas públicas de atendimento a crianças e
adolescentes
O Agente Ministerial deve buscar conhecer as políticas públicas voltadas ao
atendimento de crianças e adolescentes nos municípios que integram a Comarca
e, quando necessário, fomentá-las e acompanhá-las. Para tanto, é recomendável
que o Agente Ministerial:
a) conheça a estrutura de atendimento a crianças e adolescentes, nos moldes
descritos no item 7-1.3, retro;
b) consulte o perfil e os indicadores dos Municípios que integram a Comarca
relativamente ao atendimento do público infanto-juvenil (os dados são
disponibilizados na página eletrônica da Subprocuradoria-Geral de Justiça para
Assuntos de Planejamento Institucional, ícone “Informações e Indicadores
Municipais”, no site do MPPR);
c) avalie os relatórios trimestrais enviados pelo Conselho Tutelar, na forma do art.
23, §1o, da Resolução CONANDA n. 170/2014 ou ato que venha a lhe suceder, a fim
de verificar se foram indicadas demandas ou deficiências na implantação de
políticas públicas voltadas ao atendimento do público infanto-juvenil;
d) conheça as deliberações tomadas pelo CMDCA acerca das políticas de
atendimento a crianças e adolescente no município;
e) fomente a participação do CMDCA e do Conselho Tutelar nas discussões das
propostas de leis orçamentárias (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias
e Lei Orçamentária Anual), visando à previsão de verbas para a implantação das
políticas e programas de atendimento a crianças e adolescentes, nos termos das
deliberações do CMDCA (art. 88, II e III, da Lei n. 8.069/1990 – ECA) e das sugestões
formuladas pelo Conselho Tutelar (art. 136, IX, da Lei n. 8.069/1990 – ECA).
f) vele para que as leis orçamentárias (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes
Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual) privilegiem a destinação de recursos
377 de 564

MANUAL DE ORIENTAÇÃO FUNCIONAL
para a área da infância e juventude (art. 227, caput, da CF e art. 4o, par. único, IV,
da Lei n. 8.069/1990 – ECA), de forma a viabilizar a preferência na formulação e na
execução das políticas sociais voltadas à área (art. 4 o, par. único, III, da Lei n.
8.069/1990 – ECA), com especial ênfase na criação, manutenção e ampliação das
políticas e programas de atendimento de que tratam os arts. 90, 101, 112 e 129 da
Lei n. 8.069/1990 – ECA.
g) acompanhe a execução orçamentária da área da Infância e Juventude (os
dados são disponibilizados na página eletrônica da Subprocuradoria-Geral de
Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional, ícone “Informações e
Indicadores Municipais”, plataforma “OCA – Orçamento Criança e Adolescente”, no
site do MPPR).
A atividade de acompanhamento deve ser procedimentalizada, por meio da
instauração do respectivo Procedimento Administrativo. Por sua vez, quando
estiver em causa a apuração de violação ou ameaça de violação aos interesses
coletivos de crianças e adolescentes, a investigação deve ensejar a instauração
do respectivo Inquérito Civil.

7-2.4 – Programas de acolhimento familiar e institucional
O Agente Ministerial deve zelar para que os municípios integrantes da Comarca
contem com programas de acolhimento familiar ou institucional, permitindo a
pronta execução dessa espécie de medida protetiva nos casos que venham a
requerê-la. Tais programas devem estar inscritos no CMDCA (art. 90, §1 o, da Lei n.
8.069/1990 – ECA) e, no caso de serem executados por entidades não
governamentais, a própria entidade deve estar registrada no CMDCA (art. 91,
caput, da Lei n. 8.069/1990 – ECA). O Agente Ministerial deve acompanhar de
forma próxima a entidade e o programa de acolhimento institucional ou familiar,
inclusive por meio da realização de visitas e inspeções.
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7-2.4.1 – Visitas e inspeções
Os Agentes Ministeriais devem visitar mensalmente as instituições responsáveis
pela execução dos programas de acolhimento institucional e familiar, registrando
relatório sucinto da referida visita no respectivo Livro Virtual do PRO-MP ou
ePROMP (ver item 3-8.1.2.4, retro). Nessas ocasiões, deve verificar a situação de
segurança e higiene do local, como também identificar eventual acolhimento que
não haja sido comunicado ao Juízo da Infância e Juventude.
Além dessas visitas, deve realizar inspeções semestrais nos meses de março e
setembro de cada ano, nos moldes preconizados pela Resolução CNMP n.
71/2011.145 Essas inspeções devem ser registradas em sistema informatizado
próprio do CNMP, a partir de formulário específico disponibilizado pelo Conselho
Nacional. Além de tal registro, a realização da inspeção deve ser anotada,
também, nos Livros Virtuais do PRO-MP ou ePROMP (ver item 3-8.1.2.3, retro).
Os fatos que demandem acompanhamento ou apuração identificados no curso
das visitas ou inspeções devem ensejar a instauração de procedimento
extrajudicial próprio (Procedimento Administrativo em caso de acompanhamento
ou de tutela de interesses individuais indisponíveis; e Inquérito Civil em caso de
apuração de violação ou ameaça de violação aos direitos coletivos de crianças e
adolescentes).

7-2.5 – Programas de medidas socioeducativas em meio aberto
O Promotor de Justiça deve zelar para que os municípios integrantes da Comarca
contem com programas de execução de medidas socioeducativas em meio
aberto, permitindo a pronta execução das medidas dessa espécie aplicadas a
adolescentes em conflito com a lei. Tais programas devem estar inscritos no
CMDCA (art. 90, §1o, da Lei n. 8.069/1990 – ECA) e, no caso de serem executados

145 As inspeções realizadas no mês de março são consideradas anuais e a avaliação dos serviços deve
ocorrer de forma mais extensa (atual redação do art. 1o, §2o, da Resolução CNMP n. 71/2011).
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por entidades não governamentais, a própria entidade deve estar registrada no
CMDCA (art. 91, caput, da Lei n. 8.069/1990 – ECA). O Agente Ministerial deve
conhecer de forma próxima a organização do programa e as unidades
responsáveis por sua execução.
7-2.5.1 – Visitas e inspeções
Entre 1o de abril e 31 de maio de cada ano, os Agentes Ministeriais devem realizar
inspeções anuais nas unidades executoras dos programas de medidas
socioeducativas em meio aberto, conforme previsão da Resolução CNMP n.
204/2019. Essas inspeções devem ser registradas em sistema informatizado
próprio do CNMP, a partir de formulário específico disponibilizado pelo Conselho
Nacional. Além de tal registro, a realização da inspeção deve ser anotada,
também, nos Livros Virtuais do PRO-MP ou ePROMP (ver item 3-8.1.2.2, retro).
A realização da inspeção anual não impede nem prejudica que sejam realizadas
visitas em menor lapso de tempo, ocasião em que deverão ser registradas nos
Livros Virtuais do PRO-MP ou ePROMP.
Os fatos que demandem acompanhamento ou apuração identificados no curso
das visitas ou inspeções devem ensejar a instauração de procedimento
extrajudicial próprio (Procedimento Administrativo em caso de acompanhamento
ou de tutela de interesses individuais indisponíveis; e Inquérito Civil em caso de
apuração de violação ou ameaça de violação aos direitos coletivos de crianças e
adolescentes).

7-2.6 – Programas de medidas socioeducativas em meio fechado
O Agente Ministerial deve conhecer os locais do Estado do Paraná em que são
executadas as medidas socioeducativas em meio fechado. Havendo instituição
que as execute na Comarca em que atua, o Agente Ministerial deve atentar que a
inscrição de tais programas ocorre perante o Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente – CEDCA, conforme prevê o art. 9 o, caput, da Lei n.
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12.594/2012 (art. 90, §1o, da Lei n. 8.069/1990 – ECA). Ao mesmo tempo, o Agente
Ministerial deve conhecer de forma próxima a organização do programa e a
unidade responsável por sua execução.
7-2.6.1 – Visitas e inspeções
Bimestralmente, os Agentes Ministeriais devem realizar inspeções nas unidades
executoras dos programas de medidas socioeducativas em meio fechado,
conforme previsão da Resolução CNMP n. 67/2011. As inspeções realizadas nos
meses de março e setembro são consideradas semestrais e devem ser
registradas em sistema informatizado próprio do CNMP, a partir de formulário
específico disponibilizado pelo Conselho Nacional. Além de tal registro, a
realização da inspeção semestral deve ser anotada, também, nos Livros Virtuais
do PRO-MP ou ePROMP (ver item 3-8.1.2.1, retro).
A realização das inspeções bimestrais e semestrais não impede nem prejudica
que sejam realizadas visitas em menor lapso de tempo. As inspeções bimestrais e
aquelas realizadas em lapso de tempo inferior a esse deverão ser registradas nos
Livros Virtuais do PRO-MP ou ePROMP.
Os fatos que demandem acompanhamento ou apuração identificados no curso
das visitas ou inspeções devem ensejar a instauração de procedimento
extrajudicial próprio (Procedimento Administrativo em caso de acompanhamento
ou de tutela de interesses individuais indisponíveis; e Inquérito Civil em caso de
apuração de violação ou ameaça de violação aos direitos coletivos de crianças e
adolescentes).

7-3 – Atuação Processual na área da Infância e Juventude – Seção Cível
7-3.1 – Crianças e adolescentes acolhidos
O acolhimento institucional e familiar de crianças e adolescentes são medidas
protetivas de caráter provisório e excepcional, “utilizáveis como forma de
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transição para a reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação
em família substituta (...)” - art. 101, §1o, da Lei n. 8.069/1990 – ECA. Por isso, de
modo geral, o Agente Ministerial deve adotar as providências necessárias para
imprimir celeridade na formulação dos pedidos, na tramitação e na conclusão dos
procedimentos de aplicação de tais medidas protetivas. De modo específico,
deve:
a) ao assumir as atribuições na área da infância e juventude, requerer,
espontaneamente, vista de todos os feitos judiciais referentes a crianças e
adolescentes acolhidos em trâmite na Comarca ou Foro Regional. Ao receber
esses feitos pela primeira vez, deve verificar se foram observados os requisitos
indicados no item 7-3.1.1, adiante, adotando as providências necessárias ao
ajuizamento da demanda, adequação do pedido inicialmente formulado ou
instrução do feito (arts. 3o e 4o da Resolução CNMP n. 71/2011). Caso compreenda
não haver elementos para a aplicação da medida de acolhimento, deve adotar as
providências voltadas à reintegração familiar, conforme previso no art. 4 o, par.
único, da Resolução CNMP n. 71/2011;
b) examinar com presteza os casos concretos que lhe sejam submetidos e, caso
entenda necessária a aplicação da medida protetiva de acolhimento familiar ou
institucional, formular o pedido judicial pertinente, observando os requisitos
descritos no item 7-3.1.1, adiante;
c) avaliar criteriosamente os acolhimentos emergenciais efetuados pelo Conselho
Tutelar, ocasião em que deverá requerer o desacolhimento nos casos nos quais
entenda que a medida excepcional era incabível ou deflagrar o procedimento
judicial contencioso, observando os requisitos descritos no item 7-3.1.1, adiante;
d) zelar para que o Juízo mantenha cadastro pormenorizado das crianças e
adolescentes acolhidos na Comarca ou no Foro Regional com os dados exigidos
pelo art. 101, §11, da Lei n. 8.069/1990 – ECA;
e) além de acessar o cadastro do Juízo (conforme previsto no art. 101, §12, da Lei
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n. 8.069/1990 – ECA), o Agente Ministerial deve manter controle próprio acerca da
situação das crianças e adolescentes acolhidos, identificando: (e.1) o nome e a
idade de cada um dos acolhidos; (e.2) a data do acolhimento; (e.3) o número do
processo judicial em que houve a aplicação da medida protetiva de acolhimento
institucional; (e.4) a data da última reavaliação do acolhimento; e (e.5) a
existência (ou não) de ação judicial voltada à suspensão ou perda do poder
familiar;
f) cadastrar os feitos judiciais relativos a crianças e adolescentes acolhidos no
sistema push disponível no PRO-MP (aba “Acomp.Processual (PUSH)” » “Inclusão de
Processos”), a fim de receber informações sobre os novos desdobramentos dos
feitos e, se necessário, apresentar espontaneamente manifestação em tais
autos;
g) manifestar-se imediatamente nos procedimentos judiciais referentes a
crianças e adolescentes acolhidos, desconsiderando quaisquer prazos adicionais
anotados em sistemas eletrônicos de tramitação processual (ver item 3-5.3.2.3,
“a”, retro); e
h) promover a reavaliação trimestral dos acolhimentos (art. 19, §1 o, da Lei n.
8.069/1990 – ECA) independentemente de carga dos autos. Para tal reavaliação, é
viável valer-se das audiências concentradas previstas no Provimento CNJ n.
32/2013, oportunidade em que a manifestação deve ser formulada na própria
audiência.
7-3.1.1 – Ação judicial destinada à aplicação de medidas protetivas de acolhimento
institucional ou familiar
A aplicação das medidas protetivas de acolhimento institucional ou familiar
depende de decisão judicial, a ser proferida em procedimento judicial
contencioso voltado a esse fim. Nas hipóteses em que o Agente Ministerial
entenda

necessário

o

acolhimento

institucional

ou

familiar

de

criança/adolescente, deve formular petição inicial que contemple esse pedido, na
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qual deverá constar:
a) identificação da criança/adolescente em relação a quem será aplicada a
medida protetiva. Sempre que possível, essa identificação deve ocorrer de modo
pormenorizado, indicando o nome completo, a nacionalidade, a data de
nascimento, a idade, a filiação e o endereço;
b) qualificação completa dos pais ou responsáveis em face de quem a medida é
proposta (sempre que existente, deve-se indicar nome completo, nacionalidade,
profissão, estado civil, filiação, data de nascimento, número de RG, número de
CPF, endereços residencial e comercial e telefones);
c) os fundamentos fáticos que embasam o pedido – isto é, a exposição da
situação de risco vivenciada pela criança ou adolescente em questão;
d) os fundamentos jurídicos que autorizam a formulação do pleito;
e) pedido de juntada (ou o pedido para que seja requisitada) a certidão de
nascimento da criança/adolescente acolhido (art. 3 o, IV, da Resolução CNMP n.
71/2011);
f) pedido de citação pessoal dos pais ou responsáveis, a fim de permitir o
contraditório e a ampla defesa, conforme exigido pelo art. 101, §2 o c.c. art. 153,
par. único, da Lei n. 8.069/1990 – ECA (e art. 4o da Resolução CNMP n. 71/2011);
g) pedido de expedição de guia de acolhimento, nos termos previstos no art. 101,
§3o, da Lei n. 8.069/1990 – ECA (e art. 3o, I, da Resolução CNMP n. 71/2011);
h) pedido para elaboração do Plano Individual de Atendimento, conforme previsão
do art. 101, §5o e §6o, da Lei n. 8.069/1990 – ECA (e art. 3 o, II, da Resolução CNMP n.
71/2011);
i) pedido voltado à elaboração de relatórios técnicos que indiquem a possibilidade
de reinserção familiar (acompanhados da indicação das medidas adotadas para
implementá-la) ou, identificada a inviabilidade de tal reinserção, a elaboração do
relatório que aponte essa inviabilidade, ocasião em que o documento deverá
observar a previsão do art. 101, §9 o, da Lei n. 8.069/1990 – ECA (art. 3 o, III, §4o e §5o,
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da Resolução CNMP n. 71/2011).
7-3.1.2 – Acolhimentos emergenciais promovidos pelo Conselho Tutelar
Em situações emergenciais, o Conselho Tutelar poderá promover o acolhimento
institucional ou familiar da criança ou adolescente em situação de risco, ocasião
em que deverá comunicar o fato imediatamente ao Juízo (arts. 101, §2 o c.c. 136, V,
da Lei n. 8.069/1990 – ECA). Nesses casos, o Agente Ministerial deverá avaliar a
situação e posicionar-se pelo desacolhimento ou pela ratificação da referida
medida protetiva. Nesse último caso, deve deflagrar o procedimento judicial
contencioso, nos termos previstos no art. 101, §2 o, da Lei n. 8.069/1990 – ECA e
detalhadamente exposto no item 7-3.1.1, retro.
7-3.1.3 – Tramitação dos feitos de aplicação das medidas protetivas de acolhimento
familiar ou institucional
Nos termos do art. 19, §2o, da Lei n. 8.069/1990 – ECA, a regra é a de que os
períodos de acolhimento não se prolonguem por mais de dezoito meses. Por isso,
ao longo da tramitação dos feitos judiciais voltados à aplicação das medidas
protetivas de acolhimento familiar ou institucional, o Agente Ministerial deve:
a) verificar se houve a citação pessoal dos pais ou responsáveis, adotando
conduta proativa voltada à respectiva efetivação ou ao esgotamento dos meios
para localização dos requeridos;
b) zelar pela celeridade processual, apresentando manifestações espontâneas
nos autos e, ao receber os feitos em remessa, desconsiderar quaisquer prazos
adicionais anotados em sistemas eletrônicos de tramitação processual (ver item
3-5.3.2.3, alínea “a”, retro);
c) adotar postura resolutiva ao lançar cotas ministeriais voltadas à instrução do
processo, pugnando para que sobrevenham informações sobre a possibilidade de
reintegração familiar (ainda que na família extensa) e, caso esgotadas tais
alternativas, para que seja apresentado o relatório previsto no art. 101, §9 o, da Lei
n. 8.069/1990 – ECA. As manifestações ministeriais que requeiram a realização de
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diligências devem ser detalhadas, analisando detidamente os dados já constantes
do feito e indicando o objetivo visado com a providência solicitada; e
d) reavaliar trimestralmente a necessidade da medida protetiva de acolhimento
familiar ou institucional, preferencialmente em audiência concentrada, em que
seja possível ouvir o posicionamento dos diferentes integrantes da rede de
proteção (técnicos da entidade de acolhimento, técnicos dos serviços municipais,
integrantes do Conselho Tutelar etc.).

7-3.2 – Aplicação de outras medidas protetivas a crianças e adolescentes
A leitura conjunta do art. 101 e do art. 136, I, da Lei n. 8.069/1990 – ECA permite
antever que as medidas protetivas que não implicam restrição ao exercício do
poder familiar são aplicáveis diretamente pelo Conselho Tutelar. Por sua vez, as
medidas que impliquem alguma forma de restrição (acolhimento institucional,
inclusão em programa de acolhimento familiar e colocação em família substituta)
dependem de intervenção judicial (ainda que a posteriori, conforme detalhado no
item 7-3.1.2, retro).
Assim, ao tempo em que se deve evitar a judicialização de pedidos voltados à
aplicação de medidas protetivas que podem ser diretamente aplicadas pelo
Conselho Tutelar (art. 11, §2o, da Resolução CNMP n. 71/2011), é necessário zelar
para que as demais medidas sejam aplicadas a partir de procedimento judicial
contencioso, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório a pais ou
responsáveis.
7-3.2.1 – Guarda e Tutela
Guarda e tutela colocam-se ao lado da adoção como modalidades de colocação
em família substituta (art. 28, caput, da Lei n. 8.069/1990 – ECA). Por conseguinte,
exigem apreciação judicial, sendo juridicamente inviável a aplicação de tais
institutos diretamente pelo Conselho Tutelar. Os pedidos de guarda e tutela serão
apreciados pelo Juízo da Infância e Juventude nos casos em que a criança ou o
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adolescente estiver em situação de risco (art. 98 da Lei n. 8.069/1990 – ECA). Nos
demais casos, os pedidos serão apreciados pelo Juízo de Família e Sucessões.

7-3.3 – Aplicação de medidas a pais ou responsáveis
A leitura conjunta do art. 129 e do art. 136, II, da Lei n. 8.069/1990 – ECA permite
antever que as medidas dirigidas a pais ou responsáveis que não implicam
restrição ao exercício do poder familiar são aplicáveis diretamente pelo Conselho
Tutelar. Por sua vez, as medidas que impliquem alguma forma de restrição (perda
da guarda, destituição da tutela, suspensão ou destituição do poder familiar)
dependem de intervenção judicial.
Assim, ao tempo em que se deve evitar a judicialização de pedidos voltados à
aplicação de medidas que podem ser diretamente aplicadas pelo Conselho Tutelar
(art. 11, §2o, da Resolução CNMP n. 71/2011), é necessário zelar para que as demais
medidas sejam aplicadas a partir de procedimento judicial contencioso, no qual se
garanta a ampla defesa e o contraditório a pais ou responsáveis (inclusive por
meio de citação pessoal).
7-3.3.1 – Perda (ou alteração) da guarda e destituição de tutela
Os pedidos de alteração/perda de guarda e destituição de tutela serão apreciados
pelo Juízo da Infância e Juventude nos casos em que a criança ou o adolescente
estiver em situação de risco (art. 98 da Lei n. 8.069/1990 – ECA). Nos demais
casos, os pedidos serão apreciados pelo Juízo de Família e Sucessões.
7-3.3.2 – Afastamento do agressor do lar (art. 130 da Lei n. 8.069/1990 – ECA)
Em face de eventual situação de risco, o Agente Ministerial deve analisar se,
diante do caso concreto, o afastamento do agressor do lar seria medida suficiente
para resguardar a segurança da vítima. Sob esse ângulo, deve-se considerar tal
providência como uma alternativa menos gravosa a eventual acolhimento familiar
ou institucional da criança ou adolescente em risco, ponderando, no entanto, se a
providência é dotada da efetividade necessária para salvaguardar a criança ou
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adolescente da situação de risco vivenciada.
O pedido de afastamento do agressor deve ser formulado judicialmente, em feito
no qual se garanta a ampla defesa e o contraditório (inclusive por meio da citação
pessoal). Essa necessidade não impede que se apresente, na demanda judicial,
pedido voltado ao afastamento liminar do agressor do lar.

7-3.4 – Ação de suspensão e de destituição do Poder Familiar
Identificadas graves violações aos deveres inerentes ao poder familiar e
verificada a impossibilidade de retorno da criança ou adolescente ao convívio
familiar, o Agente Ministerial deve ajuizar a ação voltada à destituição ou à
suspensão do poder familiar.
7-3.4.1 – Art. 101, §9o e §10, da Lei n. 8.069/1990 – ECA
Relativamente a crianças ou adolescentes acolhidos, o prazo para que o Ministério
Público ajuíze ação de destituição ou suspensão do poder familiar é de 15 (quinze)
dias, contados da ciência do relatório mencionado no art. 101, §9 o, da Lei n.
8.069/1990 – ECA.
O referido relatório deve ser apresentado pela equipe técnica nos autos de
aplicação de medida protetiva e, caso o membro do Ministério Público repute
insuficientes os elementos constantes do referido relatório para embasar o
ajuizamento da ação de destituição ou suspensão do poder familiar, deve se
manifestar, de forma fundamentada, detalhando as diligências faltantes para a
formação de sua convicção e requerendo seja fixado prazo para que as
informações sejam apresentadas (art. 3o, §5o, da Resolução CNMP n. 71/2011).
7-3.4.2 – Suspensão vs. destituição do poder familiar
A escolha entre o ajuizamento da ação voltada à suspensão ou à destituição do
poder familiar depende da análise do caso concreto, ocasião em que o Agente
Ministerial deve se nortear pelo melhor interesse da criança/adolescente. Nessa
análise, deve-se ponderar que (a) é juridicamente inviável alterar unilateralmente
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o pedido após a citação (art. 329, I, do CPC c.c. art. 152 da Lei n. 8.069/1990 – ECA).
Assim, se somente for requerida a suspensão do poder familiar, a destituição
exigirá o ajuizamento de nova demanda; (b) somente a destituição do poder
familiar permitirá o seguro encaminhamento da criança ou adolescente para
adoção;

(c) a suspensão do poder familiar pode ser pleiteada liminar ou

incidentalmente a eventual ação voltada à destituição do poder familiar (art. 157
da Lei n. 8.069/1990 – ECA); e (d) afigura-se juridicamente viável o
restabelecimento judicial do poder familiar se a situação fática que embasou a
anterior destituição do poder familiar não mais existir e a criança/adolescente
não houver constituído novo vínculo parental por meio da adoção.
7-3.4.3 – Petição inicial
A petição inicial da ação de destituição ou suspensão do poder familiar deve
observar o contido no art. 156 da Lei n. 8.069/1990 – ECA, com especial atenção à:
a) exposição sumária dos fatos, de molde a demonstrar, concretamente, a
presença de alguma(s) da(s) hipótese(s) de perda ou suspensão do poder familiar
(arts. 1.637 e 1.638 do CC e arts. 22 a 24 da Lei n. 8.069/1990 – ECA);
b) formulação do pedido de citação pessoal dos genitores;
c) necessidade de imediata especificação das provas, inclusive com a juntada de
documentos, apresentação de rol de testemunhas e formulação de pedido para a
realização dos estudos técnicos de que tratam o art. 157, §1 o e §2o, da Lei n.
8.069/1990 – ECA.
7-3.4.4 – Prazos, ajuizamento e tramitação
Conforme já explicitado no item 7-3.4.1, retro, o prazo para ajuizamento da ação
de destituição ou de suspensão do poder familiar é de 15 (quinze) dias (art. 101, §10,
da Lei n. 8.069/1990 – ECA). Por sua vez, o prazo máximo de tramitação do
processo judicial voltado à destituição ou à suspensão do poder familiar é de 120
(cento e vinte) dias (art. 163 da Lei n. 8.069/1990 – ECA). Desse modo, no geral, o
Agente Ministerial deve adotar postura proativa voltada à celeridade processual e,
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de modo específico, deve:
a) apresentar a petição inicial da ação de destituição ou de suspensão do poder
familiar mediante o cadastramento, no Projudi, de uma nova ação judicial (aba
“Processos” » “Cadastrar Processos”), evitando apresentar tal petição em meio aos
autos da ação judicial de aplicação de medida protetiva;
b) selecionar, de forma criteriosa, os documentos que acompanharão a inicial,
bem como avaliar a pertinência de se formular pedido voltado ao empréstimo de
prova já produzida em outros processos (art. 372 do CPC c.c. art. 152 da Lei n.
8.069/1990 – ECA);
c) promover, no momento do cadastramento da demanda ou mediante a
formulação do pedido pertinente, o apensamento dos autos da ação judicial
voltada à aplicação de medidas protetivas à ação de destituição ou de suspensão
do poder familiar, permitindo consultar o histórico das providências adotadas em
face da situação de risco vivenciada pela criança ou adolescente;
d) no curso da tramitação, ao receber os autos para manifestação, apresentar
imediatamente os pronunciamentos necessários ao andamento do processo,
desconsiderando eventuais prazos adicionais conferidos pelos sistemas
eletrônicos de tramitação processual (ver item 3-5.3.2.3, “a”, retro); e
e) velar para que os autos da ação de destituição e de suspensão do poder familiar
mantenham-se organizados, zelando para que os eventuais pedidos referentes à
condução do acolhimento familiar ou institucional e as informações a ela
referentes sejam juntadas nos autos próprios.
7-3.4.5 – Citação pessoal
Além de formular o pedido de citação pessoal, o Agente Ministerial deve fiscalizar
se foi ela efetivada, inclusive nos casos em que o requerido esteja preso (art. 158,
§2o, da Lei n. 8.069/1990 – ECA).
Caso a citação pessoal não haja sido realizada, o Agente Ministerial deve adotar
condutas proativas voltadas à identificação de novos endereços dos requeridos,
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ocasião em que poderá se valer das bases de dados descritas no item 6-1.4, retro,
bem como da formulação de pedidos judiciais voltados à consulta a bases de
dados eventualmente não disponibilizadas ao MPPR. Identificados novos
endereços, deve pleitear sejam realizadas diligências tendentes à realização da
citação pessoal em tais locais.
Ainda, o membro do Ministério Público deve verificar se o caso demanda
realização de citação por hora certa, conforme previsto no art. 158, §3 o, da Lei n.
8.069/1990 – ECA. Nessa hipótese, deve zelar pela observância dos arts. 252 a 254
do CPC, com especial ênfase aos seguintes pontos:
a) descrição, pelo Oficial de Justiça, sobre os fatos que o levaram a suspeitar da
ocultação do requerido e indicação dos dias e horários em que procedeu à
tentativa de citação; e
b) a remessa, pela Escrivania, de correspondência dando ciência ao requerido
acerca dos atos praticados.
O pedido de citação por edital somente deve ser realizado depois de esgotados
todos os meios para a citação pessoal dos requeridos e de avaliada a
possibilidade de realização de citação por hora certa.
7-3.4.6 – Instrução e audiência de instrução e julgamento
Ainda que os réus sejam revéis ou concordem com o pedido, é inequívoco que a
demanda versa sobre direitos indisponíveis. Logo, não se aplicam os efeitos da
revelia (art. 345, II, do CPC c.c. art. 152 da Lei n. 8.069/1990 – ECA), sendo
indispensável a comprovação da presença de alguma das causas de suspensão ou
destituição do poder familiar (arts. 1.637 e 1.638 do CC e arts. 22 a 24 da Lei n.
8.069/1990 – ECA). Assim, para a instrução do feito, o Agente Ministerial deve
zelar:
a) pela superveniência dos estudos técnicos de que trata o art. 157, §1 o e §2o, da
Lei n. 8.069/1990 – ECA; e
b) pela realização da audiência, voltada a colher o depoimento pessoal dos
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requeridos citados pessoalmente (art. 161, §4o e §5o, da Lei n. 8.069/1990 – ECA), a
oitiva das testemunhas arroladas pelas partes (art. 162, §1 o, da Lei n. 8.069/1990) e,
na hipótese de não haver sido apresentado por escrito, a apresentação do parecer
técnico (art. 162, §2o, da Lei n. 8.069/1990 – ECA).
A audiência a ser realizada é de instrução e julgamento, de modo que, como regra,
o Agente Ministerial deve oferecer as alegações finais oralmente, em audiência,
tão logo encerrada a instrução (art. 162, §2 o, da Lei n. 8.069/1990 – ECA). De igual
modo, como regra, a sentença deve ser proferida em audiência (art. 162, §3 o, da
Lei n. 8.069/1990 – ECA).
7-3.4.7 – Recurso e colocação provisória de crianças em família substituta
O Agente Ministerial deve observar que o prazo para interposição de eventual
recurso é de dez dias corridos, conforme se extrai do art. 152, §2 o c.c. art. 198, II,
da Lei n. 8.069/1990 – ECA.
O recurso de apelação em face da sentença de destituição do poder familiar não
possui efeito suspensivo (art. 199-B da Lei n. 8.069/1990 – ECA) e deve ser
processado com prioridade absoluta, prevendo-se a imediata distribuição,
colocação em mesa sem revisão e apresentação de parecer urgente pelo
Ministério Público (art. 199-C da Lei n. 8.069/1990 – ECA). Ainda, prevê-se que “O
relator deverá colocar o processo em mesa para julgamento no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, contato de sua conclusão” (art. 199-D da Lei n. 8.069/1990 – ECA).
A ausência de atribuição de efeito suspensivo aos recursos de apelação tem
motivado alguns pedidos ministeriais de colocação de crianças (inclusive de tenra
idade) sob a guarda provisória de casais habilitados à adoção enquanto se aguarda
o deslinde do recurso. Ao que parece, o objetivo é permitir que, futuramente, o
estágio de convivência seja dispensado (art. 46, §1 o, da Lei n. 8.069/1990 – ECA),
propiciando maior celeridade ao futuro processo de adoção. A despeito de a
jurisprudência chancelar essa providência, a formulação desses pedidos pelo
Agente Ministerial (ou a aposição de sua aquiescência) deve ser bastante
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criteriosa (e, quiçá, evitada), considerando que:
a) a adoção somente terá espaço depois da definitiva destituição do poder
familiar e, havendo recurso pendente, há o risco de reversão da sentença de
destituição do poder familiar;
b) ainda que, eventualmente, os prazos definidos para processamento desses
recursos não sejam observados em termos rigorosos pelo Tribunal de Justiça, a
tendência é que se imprima celeridade a esses recursos, sendo viável obter-se,
em relativo curto espaço de tempo, a solução definitiva para a questão. Quanto a
isso, é recomendável que o Agente Ministerial responsável pelo caso em 1 o grau
mantenha contato com o Agente Ministerial com atuação em 2 o grau, a fim de
haver intervenção perante o Tribunal de Justiça caso haja delonga na apreciação
da questão;
c) há a tendência de os casais habilitados à adoção possuírem fortes expectativas
de que a guarda provisória, futuramente, redundará na adoção, não
compreendendo os termos exatos de eventuais advertências jurídico-formais
sobre a ausência de definitividade da eventual entrega da criança em guarda;
d) mesmo nos casos em que há a exata compreensão de tais advertências, a
formação de vínculo afetivo entre os envolvidos possui natureza subjetiva e
personalíssima, de forma que essas advertências formais são pouco efetivas para
impedir a formação de laços afetivos; e
e) havendo reversão da decisão pelo Tribunal de Justiça e determinação do
retorno da criança à família biológica, o cumprimento do acórdão pode ser
bastante traumático, dando ensejo, inclusive, a eventual busca e apreensão da
criança em questão.
7-3.4.8 – Trânsito em julgado da decisão de destituição do poder familiar:
providências
Ao ser cientificado do trânsito em julgado da decisão que destituiu o poder
familiar de criança ou adolescente, o Agente Ministerial deve:
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a) verificar se a criança ou adolescente foi inserido no cadastro de adotandos da
Comarca, bem como nos cadastros estadual e nacional de adoção (art. 50, §5 o, §8o
e §12 da Lei n. 8.069/1990 – ECA). Para tanto, pode consultar o cadastro existente
no Projudi e o Cadastro Nacional, nos termos descritos no item 7-3.5.5.3, adiante;
b) pugnar para que se inicie a fase de cumprimento de sentença, nos termos
ditados pelos arts. 501 e seguintes do Código de Normas da Corregedoria-Geral de
Justiça, a fim de identificar pretendentes à adoção aptos a receber a criança;
c) fiscalizar se a equipe técnica ou, na sua ausência, a escrivania observaram o
critério cronológico e aqueles ditados pelo art. 505 do Código de Normas da
Corregedoria-Geral de Justiça na busca dos pretendentes à adoção (art. 50, §12,
da Lei n. 8.069/1990 – ECA). Para tanto, pode consultar os cadastros existentes no
Projudi e o Cadastro Nacional, nos termos descritos no item 7-3.5.5.3, adiante;
d)

esgotadas

as

possibilidades

de

buscas

e/ou

de

colocação

da

criança/adolescente em família substituta nacional, o Agente Ministerial deve
avaliar a pertinência de requerer a inclusão da criança no projeto de busca ativa
“A.DOT” (art. 510 do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça) e a
intervenção da Comissão Estadual Judiciária de Adoção do Estado do Paraná –
CEJA/PR (arts. 512 e seguintes Código de Normas da Corregedoria-Geral de
Justiça), a fim de verificar a viabilidade de encaminhamento da criança ou
adolescente à adoção internacional.

7-3.5 – Adoção
7-3.5.1 – Competência
A análise do pedido de adoção de criança ou adolescente é de competência da
Vara da Infância e Juventude, independentemente da existência (ou não) de
situação de risco envolvendo os adotandos (art. 148, III, da Lei n. 8.069/1990 –
ECA).
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7-3.5.2 – Constituição do vínculo
A despeito da alteração de redação do art. 48 da Lei n. 8.069/1990 – ECA, o vínculo
de adoção, constituído por sentença judicial, segue irrevogável (arts. 39, §1 o; e 47,
da Lei n. 8.069/1990 – ECA). Por conseguinte, não se admite adoção por
procuração, conforme o contido no art. 39, §2o, da Lei n. 8.069/1990 – ECA.
7-3.5.3 – Entrega espontânea da criança à adoção
A entrega espontânea de criança à adoção rege-se pelo contido no art. 19-A da Lei
n. 8.069/1990 – ECA e depende da manifestação de vontade da gestante ou da
mãe. Em tais casos, o Agente Ministerial deve zelar para que:
a) ocorra a oitiva da gestante ou mãe pela equipe multidisciplinar e a respectiva
apresentação de relatório por tais técnicos, ocasião em que deverão ser
considerados os efeitos do estado gestacional e puerperal (art. 19-A, §1 o da Lei n.
8.069/1990 – ECA);
b) a busca pelo genitor ou por integrante da família extensa ocorra no prazo
descrito no art. 19-A, §3o, da Lei n. 8.069/1990 – ECA;
c) seja colhida a manifestação de vontade dos genitores em audiência judicial,
conforme previsão do arts. 19-A, §5o c.c. art. 166, §1o, da Lei n. 8.069/1990 – ECA;
d) a criança seja colocada sob a guarda de casal habilitado à adoção, fiscalizando
se haverá a efetivação do pedido de adoção, conforme previsto no art. 19-A, §4 o,
§6o e §7o, da Lei n. 8.069/1990 – ECA; e
e) nos casos em que os genitores desistirem da entrega, haja o acompanhamento
familiar previsto no art. 19-A, §8o, da Lei n. 8.069/1990 – ECA.
7-3.5.4 – Habilitação para adoção
Ao apreciar os pedidos de habilitação para adoção, o Agente Ministerial deve:
a) observar se os postulantes apresentaram as informações e documentos
obrigatórios, pleiteando as complementações que se façam necessárias (art. 197A da Lei n. 8.069/1990 – ECA);
b) verificar se postulantes participaram de programa de preparação para adoção
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(arts. 50, §3o; 197-C, §1o; e 197-D, da Lei n. 8.069/1990 – ECA) e, em caso negativo,
indicar a necessidade de que o frequentem; e
c) adotar conduta proativa voltada à instrução do pedido, com especial ênfase à
apresentação de quesitos que devem ser respondidos pela equipe técnica (art.
197-B da Lei n. 8.069/1990 – ECA);
d) zelar para que, uma vez deferida a habilitação, os postulantes sejam incluídos
no cadastro de adotantes da Comarca (art. 197-E da Lei n. 8.069/1990 – ECA), bem
como nos cadastros estadual e nacional de adoção (art. 50, §5 o, da Lei n.
8.069/1990 – ECA).
7-3.5.4.1 – Programa de preparação para adoção
Os cursos de preparação para adoção são organizados localmente ou valem-se
dos cursos on line disponibilizados periodicamente pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná. O Agente Ministerial deve inteirar-se acerca do funcionamento
e do conteúdo do curso de preparação para adoção na Comarca em que atua e,
mesmo, de quais seriam as Comarcas mais próximas a ofertar o programa.
7-3.5.4.2 – Cadastro de habilitados à adoção
Os habilitados à adoção devem compor o cadastro de adotantes da Comarca. O
Agente Ministerial deve conhecer o rol de habilitados, zelando para que o cadastro
esteja atualizado e observe a ordem cronológica das habilitações. Ainda, deve
velar para que as habilitações sejam periodicamente renovadas (art. 197-E, §2 o, da
Lei n. 8.069/1990 – ECA). Para tanto, o Agente Ministerial pode consultar o
cadastro existente no Projudi e o Cadastro Nacional, nos termos descritos no item
7-3.5.5.3, adiante;
7-3.5.4.3 – Multiplicidade de pedidos de habilitação
A partir da habilitação à adoção em determinada Comarca, os postulantes são
inseridos, também, nos Cadastros Estadual e Nacional de Adoção (art. 50, §5 o e
§8o, da Lei n. 8.069/1990 – ECA). Tal inserção já permite que sejam procurados se e
quando criança/adolescente disponível à adoção que se enquadrem no perfil
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indicado pelos interessados resida em outro local. Assim sendo, o Agente
Ministerial deve examinar com especial cautela os eventuais pedidos de
habilitação para adoção formulados por pessoas residentes fora da Comarca,
especialmente quando já foram elas habilitadas em outros locais.
7-3.5.5 – Adoção propriamente dita
7-3.5.5.1 – Condição de adotante
Como regra, somente podem adotar aqueles que forem previamente habilitados
para tanto e estejam inseridos no cadastro de habilitados à adoção. As exceções
estão previstas no art. 50, §13, da Lei n. 8.069/1990 – ECA e envolvem os casos de
(a) adoção unilateral; (b) pedido formulado por parente com quem a criança
mantenha vínculo de afinidade ou afetividade; e (c) oriundo de quem detenha a
tutela ou guarda legal de criança maior de 3 (três) anos ou adolescente, desde que
(c.1) o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de laços de afinidade e
afetividade; e (c.2) não seja constatada a má-fé ou as situações previstas nos
arts. 237 ou 238 da Lei n. 8.069/1990 – ECA.
O Agente Ministerial deve zelar pela observância da regra e, ainda, para que os
eventuais pedidos formulados por pessoas não habilitadas demonstrem a
incidência do art. 50, §13, da Lei n. 8.069/1990 – ECA.
7-3.5.5.2 – Condição de adotando
Somente podem ser adotadas as crianças ou adolescentes em relação aos quais
haja ocorrido a extinção do poder familiar, isto é, crianças e adolescentes em
relação aos quais haja ocorrido a definitiva destituição do poder familiar, os pais
sejam falecidos ou hajam consentido expressamente com a colocação da criança
ou adolescente em família substituta. Relativamente a essas crianças e
adolescentes, o Agente Ministerial deve zelar para que sejam inseridas no
cadastro de adotandos da Comarca, assim como nos Cadastros Estadual e
Nacional de Adoção.
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7-3.5.5.3 – Fiscalização dos cadastros de adotantes e adotandos
O Ministério Público é responsável pela fiscalização do cadastro de adotantes e
adotandos existentes na Comarca. Assim sendo, deve consultar periodicamente
esses cadastros no Projudi (aba “Processos” » “Adoção” » “Pretendentes Habilitados
à Adoção” e aba “Processos” » Adoção » “Crianças/Adolescentes em condição de
Adoção”), levando a efeito essa providência sempre que for cientificado da
habilitação de um novo casal, do trânsito em julgado de decisões judiciais de
destituição do poder familiar ou da superveniência de situação que torne a
criança apta à adoção (falecimento dos pais ou consentimento expresso dos
genitores). Para os mesmos fins, deve consultar periodicamente o Cadastro
Nacional de Adoção – CNA, cujo acesso pode ser solicitado ao NI/CAEX.
7-3.5.5.4 – Identificação do pretendente à adoção
Verificada a existência de crianças ou adolescentes aptos à adoção na Comarca, o
Agente Ministerial deve atuar proativamente com o objetivo de identificar
pessoas habilitadas à adoção aptas a receber essas crianças e adolescentes.
Nessa ocasião, deve atuar nos moldes já explicitados no item 7-3.4.8, retro, de
forma a:
a) quando cabível, dar início à fase de cumprimento de sentença;
b) pleitear a realização de buscas por habilitados à adoção, com observância ao
critério cronológico e à ordem dos cadastrados mencionada no art. 505 do Código
de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça; e
c) esgotadas as possibilidades de colocação da criança ou adolescente em família
substituta nacional, buscar a inclusão da criança ou adolescente no projeto de
busca ativa “A.DOT” (art. 510 do Código de Normas da Corregedoria-Geral de
Justiça) e a intervenção da CEJA/PR – arts. 512 e seguintes Código de Normas da
Corregedoria-Geral de Justiça –, a fim de habilitá-la à adoção internacional.
7-3.5.5.5 – Procedimento judicial de adoção
Uma vez selecionado o pretendente à adoção, deve ele ser orientado a formular o
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pedido diretamente perante a Escrivania, dispensada a assistência de advogado
(art. 166 da Lei n. 8.069/1990 – ECA). No curso de tal procedimento, o Agente
Ministerial deve atentar para os seguintes pontos:
a) a existência de prévia habilitação dos adotantes e o preenchimento dos
requisitos legais previstos no art. 42 da Lei n. 8.069/1990 – ECA;
b) a efetiva condição de adotandos das crianças ou adolescentes em questão;
c) a necessidade de colheita do consentimento do adotando-adolescente (arts.
28, §2o; e 45, §1o e §2o, da Lei n. 8.069/1990 – ECA), inclusive quanto a eventual
alteração de prenome (art. 47, §6o, da Lei n. 8.069/1990 – ECA);
d) a necessidade de que, sempre que possível, se promova a oitiva do adotandocriança (art. 28, §1o, da Lei n. 8.069/1990 – ECA), com especial ênfase nos casos
em que se pretende a modificação do prenome (art. 47, §6 o da Lei n. 8.069/1990 –
ECA);
e) a realização de estágio de convivência, nos moldes descritos no art. 46 da Lei n.
8.069/1990 – ECA, com a superveniência de estudo técnico minucioso acerca do
período e da recomendação técnica para o caso; e
f) a necessidade de se avaliar, de forma criteriosa, os casos de dispensa do
estágio de convivência, indicando a concreta incidência do art. 46, §1 o, da Lei n.
8.069/1990 – ECA.
7-3.5.5.6 – Adoção Internacional
A efetivação da adoção internacional depende do esgotamento das possibilidades
de colocação da criança ou adolescente em família substituta brasileira, bem
como da intervenção da CEJA/PR. Assim, em casos tais, o Agente Ministerial
deve:
a) zelar para que hajam sido esgotadas as buscas por pretendentes nos cadastros
local, estadual e nacional de adoção;
b) adotar conduta proativa voltada ao cadastramento da criança ou adolescente
perante a CEJA/PR (art. 512 e seguintes do Código de Normas da Corregedoria399 de 564
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Geral de Justiça);
c) observar a juntada e a validade do laudo de habilitação emitido pela CEJA/PR
relativamente aos pretendentes à adoção (arts. 515 e 516 do Código de Normas da
Corregedoria-Geral de Justiça);
d) insurgir-se (e, se necessário, recorrer) de decisão que conceda a custódia de
criança ou adolescente a estrangeiro residente no exterior que não comprove a
habilitação perante a CEJA/PR ou sem que esteja demonstrada a inexistência de
pretendentes nacionais interessados em adotar;
e) velar para que o estágio de convivência observe os prazos previstos no art. 46,
§3o, da Lei n. 8.069/1990 – ECA e, caso se compreenda necessário, formule pedido
fundamentado de prorrogação de tal período; e
f) fiscalizar a tempestiva juntada do relatório técnico de que trata o art. 46, §3 o-A,
da Lei n. 8.069/1990 – ECA, a fim de viabilizar a análise do mérito do pedido de
adoção.

7-3.6 – Apuração de irregularidades em entidades de atendimento
Os programas de atendimento – executados por entidades governamentais e nãogovernamentais – devem estar inscritos no CMDCA. De igual modo, as entidades
de atendimento não-governamentais devem estar registradas no referido
Conselho (arts. 90 e 91 da Lei n. 8.069/1990 – ECA).
A inscrição dos programas e o registro das entidades devem ser reavaliados
periodicamente (arts. 90, §3o; e 91, §2o, da Lei n. 8.069/1990 – ECA).
O Ministério Público deve zelar pela regularidade do funcionamento dos referidos
programas e das entidades que o executam. Sobrevindo notícia de irregularidade
nas entidades de atendimento, o Agente Ministerial deve instaurar o
procedimento extrajudicial cabível para investigar os fatos e, se o caso permitir,
privilegiar o manejo de mecanismos extrajudiciais para a solução da questão (tal
como a expedição de Recomendação ou a assinatura de Compromisso de
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Ajustamento de Conduta). Sendo inviável a solução extrajudicial do problema, o
Agente Ministerial deve adotar condutas proativas voltadas à instauração do
procedimento judicial de que tratam os arts. 191 a 193 da Lei n. 8.069/1990, que
inclui a possibilidade de afastamento cautelar de dirigentes ou servidores.

7-3.7 – Infrações administrativas
Os arts. 245 a 258-C da Lei n. 8.069/1990 – ECA tipificam as infrações
administrativas voltadas à proteção dos direitos de crianças e adolescentes. O
procedimento destinado à aplicação da sanção administrativa está disciplinado
nos arts. 194 a 197 da Lei n. 8.069/1990 – ECA. Sobrevindo notícia de fato que
caracterize, em tese, a ocorrência de infração administrativa, o Agente Ministerial
deve avaliar se as informações permitem a imediata instauração do procedimento
judicial de apuração de infração administrativa ou se há a necessidade de alguma
apuração preliminar.
Sendo possível a imediata instauração do procedimento judicial, a notícia deve ser
registrada como Notícia de Fato no PRO-MP ou ePROMP e encerrada pela
apresentação de representação perante o Juízo da Infância e Juventude (art. 194
da Lei n. 8.069/1990 – ECA).
Caso seja necessária apuração preliminar, o Agente Ministerial deve instaurar o
procedimento extrajudicial cabível para efetuá-la e, havendo elementos mínimos
a indicar a ocorrência da infração administrativa, adotar condutas proativas
voltadas à instauração do procedimento de que tratam os arts. 194 a 197 da Lei n.
8.069/1990 – ECA.
O Agente Ministerial deve observar, também, que o prazo prescricional da multa
administrativa é de 05 (cinco) anos, conforme previsão do Decreto n. 20.910/1932.
Diante da natureza administrativa da infração e respectiva sanção, não há
incidência do art. 114 do CP.
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7-3.8 – Portarias e alvarás judiciais
O art. 149, I, da Lei n. 8.069/1990 – ECA prevê a possibilidade de a Autoridade
Judiciária disciplinar, por portaria, o ingresso de crianças e adolescentes
desacompanhados dos pais ou responsáveis em locais sensíveis ali declinados.
Por sua vez, o art. 149, II, da Lei n. 8.069/1990 – ECA prevê hipóteses em que a
Autoridade Judiciária pode autorizar, mediante alvará, a participação de crianças
ou adolescentes em determinados tipos de eventos.
7-3.8.1 – Disciplina comum
A expedição da portaria e a concessão de alvará devem resultar de procedimento
judicial específico, instaurado com fundamento no art. 153 da Lei n. 8.069/1990 –
ECA, no qual haja a participação do Ministério Público (art. 202 da Lei n.
8.069/1990 – ECA), sob pena de nulidade do ato (art. 204 da Lei n. 8.069/1990 –
ECA).
Na análise de tais feitos, deve-se ter por norte o melhor interesse das crianças e
adolescentes e levar-se em conta os fatores mencionados no art. 149, §1 o, da Lei
n. 8.069/1990 – ECA. Assim, se necessário, o Agente Ministerial deve formular
pedido fundamentado requerendo a realização de diligências que permitam
aquilatar essas variáveis. Em face da decisão judicial que expede a portaria ou
concede o alvará, é cabível o recurso de apelação, conforme previsão do art. 199
da Lei n. 8.069/1990 – ECA.
7-3.8.2 – Especificidades das portarias
Na medida em que as portarias voltam-se a autorizar a permanência de crianças e
adolescentes

desacompanhados

dos

pais

em

ambientes

sensíveis,

é

imprescindível que cada um dos locais a ser atingido pelo ato judicial seja
previamente vistoriado (seja pelos Comissários de Vigilância da Infância e
Juventude atrelados ao Poder Judiciário local, seja pelas autoridades públicas
responsáveis pela fiscalização de estabelecimentos comerciais, tais como Corpo
402 de 564

MANUAL DE ORIENTAÇÃO FUNCIONAL
de Bombeiros, Vigilância Sanitária etc.).
Os locais abrangidos pela portaria devem ser indicados nos procedimentos
destinados à respectiva expedição, com a situação a eles relacionada
devidamente individualizada pela decisão judicial.
A fiscalização da portaria cabe à Autoridade Judiciária (e Comissários de
Vigilância atrelados ao Poder Judiciário), sendo possível haver a colaboração do
Ministério Público, Conselho Tutelar e Polícias Civil e Militar. A violação das
normas previstas nas portarias judiciais configura, em tese, a infração
administrativa prevista no art. 258 da Lei n. 8.069/1990 – ECA. Deve-se anotar,
ainda, que:
a) cada violação à portaria configura uma infração administrativa específica (e,
por conseguinte, uma multa específica); e
b) as consequências negativas decorrentes do descumprimento devem recair
sobre os proprietários dos estabelecimentos e seus prepostos, pois a eles
incumbe o efetivo respeito às normas estabelecidas e o controle rigoroso do
acesso ao estabelecimento.
7-3.8.3 – Especificidades dos alvarás
Como os alvarás têm por objetivo autorizar a participação de crianças ou
adolescentes em eventos, deve-se considerar de modo especial:
a) a existência de potenciais prejuízos à criança ou ao adolescente, inclusive de
ordem moral;
b) a natureza da atividade a ser desenvolvida, perquirindo a carga horária diária ou
semanal a ser cumprida, o eventual comprometimento da frequência ou
aproveitamento escolar e o eventual ganho financeiro daí decorrente;
c) se o pedido de alvará não visa a contornar as limitações constitucionais
previstas para o trabalho infantil.146
146 A Constituição da República veda qualquer trabalho até os 14 (quatorze) anos. Entre 14 (quatorze) e
16 (dezesseis) anos, admite-se o trabalho do adolescente apenas na condição de aprendiz e desde
que não envolva o exercício do trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Entre os dezesseis e dezoito
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7-4 – Atuação Processual na área da Infância e Juventude – Seção Infracional
7-4.1 – Considerações Gerais
7-4.1.1 – Objetivo geral
O procedimento para apuração de ato infracional está previsto no art. 171 e
seguintes da Lei n. 8.069/1990 – ECA.
A atuação atenta do Agente Ministerial no decorrer de todo o atendimento do
adolescente a quem se atribua a prática de ato infracional nos termos do art. 103
da Lei n. 8.069/1990 – ECA deve ter por norte o princípio da proteção integral (art.
227, caput, da CF), visando a proporcionar a superação das circunstâncias
determinantes do envolvimento do adolescente na conduta praticada, da forma
mais célere e eficaz possível.
As medidas socioeducativas devem ser tomadas como um dos meios para que o
Estado proporcione a proteção integral, devendo, portanto, o Agente Ministerial
refletir sobre a natureza, necessidade e suficiência da aplicação de cada uma
delas a partir da análise acurada de cada caso concreto. As medidas protetivas
também poderão ser aplicadas aos adolescentes em conflito com a lei a depender
da necessidade apresentada.
7-4.1.2 – Atos infracionais praticados por crianças
A disciplina prevista na Lei n. 8.069/1990 – ECA para apuração dos atos
infracionais volta-se, precipuamente, aos adolescentes (isto é, àqueles menores
de dezoito anos, mas com doze anos completos). Nos casos em que houver notícia
de ato infracional atribuído a crianças, o Agente Ministerial deverá avaliar a
situação e:
a) se necessário investigar as circunstâncias que envolvam a criança na prática

anos, é possível o exercício do trabalho, desde que não envolva trabalho noturno, perigoso ou
insalubre (arts. 7o, XXXIII, da CF c.c. art. 227, §3o, da CF).
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infracional, acionar a Polícia Judiciária na perspectiva de apurar e elucidar o fato,
zelando para que em nenhuma hipótese conste a criança como “investigada” ou
“indiciada”;
b) presentes indícios da participação de criança na prática infracional, observar
os limites previstos no art. 105 da Lei n. 8.069/1990 – ECA, de forma que somente
haverá espaço para a aplicação das medidas protetivas previstas no art. 101 da Lei
n. 8.069/1990 – ECA (aliadas à responsabilização de eventual imputável envolvido),
devendo-se acionar o Conselho Tutelar para a aplicação daquelas que sejam de
atribuição do referido órgão.
7-4.1.3 – Aquisição da capacidade civil
O simples advento da capacidade civil (por emancipação ou por idade) não influi
na deflagração e na conclusão do procedimento para apuração de ato infracional,
havendo a possibilidade de aplicação de medidas socioeducativas até que o jovem
complete 21 (vinte e um) anos. Após essa idade, a tramitação do procedimento ou
processo, bem como a aplicação e execução de medidas socioeducativas restam
prejudicadas (art. 2o, par. único, da Lei n. 8.069/1990 – ECA).
De toda a forma, na análise sobre a oportunidade e conveniência da continuidade
do feito, deve perpassar a persistência do caráter pedagógico da medida, tendo
em conta o objetivo geral antes descrito (item 7-4.1.1, retro).
7-4.1.4 – Prazos
Os procedimentos e processos voltados à apuração de atos infracionais devem
tramitar com absoluta prioridade (art. 227, caput, da CF c.c. art. 4o, caput e par.
único, b, da Lei n. 8.069/1990 – ECA), a fim de que sejam concluídos de forma
célere, garantindo-se a preservação do caráter pedagógico das eventuais
medidas

socioeducativas

e/ou

protetivas

aplicadas.

Tratando-se

de

adolescentes apreendidos, o Agente Ministerial deve observar que:
a) o prazo máximo para realização de oitiva informal é 24 (vinte e quatro) horas
contados do momento da apreensão, não sendo interrompido pela superveniência
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de finais de semana ou feriados (art. 175, §1o, da Lei n. 8.069/1990 – ECA);
b) o prazo máximo de permanência do adolescente em Delegacia é de 05 (cinco
dias), incluindo-se, na contagem, o dia da apreensão, pois o prazo de apreensão é
de direito material (art. 185, §2o, da Lei n. 8.069/1990 – ECA); e
c) o prazo máximo da internação provisória do adolescente é de 45 (quarenta e
cinco) dias, incluindo-se, na contagem, o dia da apreensão, uma vez que o prazo
de apreensão é de direito material (art. 108 da Lei n. 8.069/1990 – ECA). Esse
também é o prazo máximo para a conclusão do processo do adolescente
internado provisoriamente (art. 184 da Lei n. 8.069/1990 – ECA).
O membro do Ministério Público deve observar (e zelar para que as demais
autoridades observem), de forma rigorosa, esses prazos. Por conseguinte, deve
atuar proativamente para a célere tramitação processual, desconsiderando
quaisquer prazos adicionais que sejam anotados por sistemas eletrônicos de
tramitação processual (item 3-5.3.2.3, “a”, retro).
7-4.1.5 – Sigilo
As informações sobre o envolvimento de adolescentes com a prática de atos
infracionais são protegidas pelo sigilo, de modo que:
a) o Agente Ministerial não pode promover qualquer tipo de divulgação de
informações dessa ordem a que tenha conhecimento (art. 143 da Lei n. 8.069/1990
– ECA), sob pena de incorrer na prática de falta funcional (art. 155, IV, da Lei
Complementar Estadual n. 85/1999) e da infração administrativa prevista no art.
247 da Lei n. 8.069/1990 – ECA; e
b) a utilização de informações constantes em qualquer espécie de procedimento
ou processo destinado à apuração de ato infracional para a instrução de outros
feitos depende da estrita observância ao contido no art. 144 da Lei n. 8.069/1990 –
ECA, isto é, de prévia autorização do Juízo da Infância e Juventude no qual
tramita o procedimento ou o processo.
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7-4.1.6 – Antecedentes infracionais
Os antecedentes infracionais podem ser consultados diretamente pelo Agente
Ministerial por intermédio do Projudi (aba “Processos” » “Antecedentes do
Adolescente Infrator”). Ao analisar as anotações, o Agente Ministerial deve
considerar que as Ações Socioeducativas que ainda não contam com decisão
judicial definitiva e os Procedimentos para Apuração de Ato Infracional
encerrados em razão da concessão de remissão não configuram reincidência ou
antecedentes infracionais (art. 127 da Lei n. 8.069/1990 – ECA).

7-4.2 – Natureza judicial dos procedimentos investigatórios
Os elementos de informação que apontem adolescente como autor da prática de
ato infracional dão ensejo à instauração de uma das modalidades de
“Procedimentos Investigatórios” da área da Infância e Juventude pela Autoridade
Policial, cuja existência deve ser comunicada com absoluta prioridade e urgência
à Autoridade Judiciária diretamente no Projudi ou por intermédio da Escrivania
Judicial (art. 179 da Lei n. 8.069/1990 – ECA).
As modalidades de “Procedimentos Investigatórios” da área da Infância e
Juventude envolvem o “Auto de Apreensão em Flagrante” (art. 173 da Lei n.
8.069/1990 – ECA), o “Boletim de Ocorrência Circunstanciada” (art. 173, par. único,
da Lei n. 8.069/1990 – ECA) e o “Relatório de Investigações” (art. 177 da Lei n.
8.069/1990 – ECA).

7-4.3 – Flagrante de ato infracional
7-4.3.1 – O atendimento inicial pela Autoridade Policial
O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será encaminhado
imediatamente à Autoridade da Polícia Judiciária (art. 172 da Lei n. 8.069/1990 –
ECA). A referida apreensão e o local em que o adolescente estiver recolhido
devem ser imediatamente comunicados pela Autoridade Policial à família do
407 de 564

MANUAL DE ORIENTAÇÃO FUNCIONAL
adolescente ou, caso não localizada ou inacessível, à pessoa indicada pelo
adolescente, sendo que tais pessoas deverão acompanhar a lavratura do Auto de
Apreensão em Flagrante ou do Boletim de Ocorrência Circunstanciado.
Por conseguinte, o Agente Ministerial deve velar para que a Autoridade Policial
privilegie a comunicação da apreensão e o acompanhamento dos atos praticados
pela Autoridade Policial por familiares ou pessoas indicadas pelo adolescente,
recorrendo-se ao Conselho Tutelar somente nas hipóteses em que a família ou a
pessoa indiciada pelo adolescente estiver em local inacessível ou não for
localizada.
Diante da situação concreta apresentada, a Autoridade Policial deverá lavrar Auto
de Apreensão em Flagrante nas hipóteses de ato infracional praticado mediante
violência ou grave ameaça contra a pessoa (art. 173, caput, da Lei n. 8.069/1990 –
ECA), podendo substitui-lo pelo Boletim de Ocorrência Circunstanciada nas
demais hipóteses (art. 173, par. único, da Lei n. 8.069/1990 – ECA).
Ainda, a Autoridade Policial deverá se posicionar pela imediata liberação do
adolescente ou pela necessidade de que permaneça internado em razão da
gravidade do ato infracional e de sua repercussão social, visando à garantia da
segurança pessoal do adolescente ou a manutenção da ordem pública (art. 174 da
Lei n. 8.069/1990 – ECA).
Nas hipóteses em que houver a liberação do adolescente, a Autoridade Policial
deve (a) colher o compromisso de o adolescente e respectivos responsáveis
comparecerem ao Ministério Público para a realização de oitiva informal (art. 174,
1a parte, da Lei n. 8.069/1990 – ECA); e (b) providenciar a instauração judicial do
procedimento investigatório pertinente (Auto de Apreensão em Flagrante ou
Boletim de Ocorrência Circunstanciada), comunicando o Ministério Público – art.
176 da Lei n. 8.069/1990 – ECA.
Nesse ponto, é fortemente recomendável que haja prévio ajuste entre a
Autoridade Policial e o membro do Ministério Público para a definição de agenda
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para o comparecimento dos adolescentes liberados ao Ministério Público, a fim de
que a colheita do compromisso, já em Delegacia, indique data e horário certos e
determinados em que o comparecimento ao Ministério Público deve ocorrer.
Nas hipóteses em que se posicionar pela manutenção da apreensão do
adolescente, a Autoridade Policial deve (a) providenciar a imediata instauração
judicial do procedimento investigatório pertinente (Auto de Apreensão em
Flagrante); e (b) a imediata comunicação da manutenção da apreensão à
Autoridade Judicial e ao Ministério Público.
Informado sobre a manutenção da apreensão, o membro do Ministério Público e a
Autoridade Policial devem organizar a forma de apresentação do adolescente, a
fim de que seja cumprida a previsão do art. 175, caput; e §1o, da Lei n. 8.069/1990 –
ECA, que estabelece o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a
apresentação do adolescente ao membro do Ministério Público.
7-4.3.2 – Apresentação do adolescente ao membro do Ministério Público
O adolescente apreendido em flagrante e liberado pela Autoridade Policial deve
ser apresentado pelos pais ou responsáveis ao membro do Ministério Público. Por
sua vez, o adolescente apreendido em flagrante, em relação ao qual a Autoridade
Policial entendeu pela manutenção da apreensão, deve ser apresentado ao
membro do Ministério Público no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas.
O objetivo da apresentação do adolescente ao membro do Ministério Público é a
realização de oitiva informal (cujos aspectos estão descritos no item 7-4.5,
adiante) e a reunião de elementos de informação que permitam melhor definir o
destino do procedimento investigatório (arquivamento, concessão de remissão
ou oferecimento de representação).
7-4.3.2.1 – Adolescente liberado
Quanto aos adolescentes liberados, o Agente Ministerial deve organizar, em
conjunto com a Autoridade Policial, agenda para a designação das audiências de
oitiva informal, de forma que o adolescente e respectivos pais ou responsáveis
409 de 564

MANUAL DE ORIENTAÇÃO FUNCIONAL
sejam intimados, ainda em Delegacia, da data e hora em que deverão comparecer
ao Ministério Público.147
Caso não haja a apresentação do adolescente, o Agente Ministerial deverá
providenciar a notificação do adolescente e respectivos pais ou responsáveis,
podendo requisitar o auxílio da força policial (art. 179, par. único, da Lei n.
8.079/1990 – ECA).
7-4.3.2.2 – Adolescente apreendido
O adolescente apreendido deve ser apresentado ao Ministério Público
imediatamente ou no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a fim de que se
proceda à oitiva informal (aspectos descritos no item 7-4.5, adiante). Essa
obrigatoriedade ocorre, também, em finais de semana e feriados, ocasião em que
a oitiva informal deverá ser levada a efeito pelo membro do Ministério Público
responsável pelo plantão da Comarca.
Ouvido o adolescente e identificado que a situação enseja a manutenção da
apreensão do adolescente, desde logo, o Agente Ministerial deve:
a) apresentar pedido concretamente fundamentado voltado à decretação judicial
da internação provisória do adolescente (art. 108, par. único, da Lei n. 8.069/1990 –
ECA) – item 7-4.9, adiante;
b) oferecer representação à Autoridade Judiciária (art. 182 da Lei n. 8.069/1990),
acompanhado de cota ministerial em que se esclareçam os motivos que impedem
a concessão da remissão e se formulem pedidos voltados à regularidade
procedimental e à instrução da Ação Socioeducativa – item 7-4.8, adiante;
c) verificar o local em que o adolescente está recolhido. Caso esteja em
repartição policial, deve zelar para que o adolescente seja mantido em
dependência separada daquelas destinadas aos maiores (art. 175, §2 o, da Lei n.
8.069/1990 – ECA) e transferido para entidade dedicada ao atendimento de

147 A providência concede celeridade ao ato e evita a necessidade de expedição de notificação pela
unidade ministerial.

410 de 564

MANUAL DE ORIENTAÇÃO FUNCIONAL
adolescentes em conflito com a lei no prazo máximo de 05 (cinco) dias (art. 185,
§2o, da Lei n. 8.069/1990 – ECA). Sobre essa questão, deve apresentar, desde logo,
expresso pedido para busca de vagas em entidade apropriada e, mesmo, para a
liberação do adolescente caso não ocorra a transferência no prazo de cinco dias
preconizado pelo art. 185, §2o, da Lei n. 8.069/1990 – ECA.
Verificado que a situação permite a liberação do adolescente, desde logo, o
Agente Ministerial deve:
a) adotar as providências para a entrega do adolescente aos pais ou responsáveis,
o que independe de autorização judicial e pode ser diretamente pelo membro do
Ministério Público, mediante termo de entrega;
b) posicionar-se sobre o destino do procedimento, de forma a promover o
arquivamento, conceder a remissão ou oferecer a representação, nos termos do
art. 180 da Lei n. 8.069/1990 – ECA – ver itens 7-4.6, 7-4.7 e 7-4.8, adiante.

7-4.4 – A apuração de atos infracionais quando não caracterizada a hipótese de
flagrante
Afastada a situação de flagrância, se houver indícios da participação de
adolescente na prática de ato infracional, a Autoridade Policial deve instaurar o
“Procedimento Investigatório” competente (“Relatório de Investigações” - art. 177
da Lei n. 8.069/1990 – ECA), comunicando à Autoridade Judiciária diretamente no
Projudi ou por intermédio da Escrivania Judicial (art. 179 da Lei n. 8.069/1990 –
ECA).
Caso o adolescente esteja solto e seja ouvido, deve ser ele e os pais ou
responsáveis notificados a comparecer ao Ministério Público para a realização de
oitiva informal, nos mesmos moldes previstos para os adolescentes liberados
(item 7-4.3.2.1, retro).
Caso a Autoridade Policial entenda necessária a apreensão do adolescente, deve
representar pela busca e apreensão, demonstrando, concretamente, a
411 de 564

MANUAL DE ORIENTAÇÃO FUNCIONAL
excepcionalidade da medida. O Ministério Público deve ser ouvido (arts. 202 e 204
da Lei n. 8.069/1990 – ECA) e o adolescente somente poderá ser apreendido
mediante ordem judicial. Cumprida a ordem judicial, além da apresentação em
Juízo (art. 171 da Lei n. 8.069/1990 – ECA), o adolescente deve ser encaminhado ao
Ministério Público para realização de oitiva informal, ocasião em que se deverá
proceder na forma descrita no item 7-4.3.2.2, retro.

7-4.5 – Oitiva informal
Ao tempo em que é um direito do adolescente, a realização da oitiva informal é
imprescindível para a adequada atuação ministerial na seara infracional. A sua
efetivação permite não só a reunião de elementos de informação acerca do ato
infracional praticado, mas dos motivos que levaram à prática da conduta, a
apuração do contexto social em que o adolescente está inserido e a identificação
de situações de vulnerabilidade a que está submetido, permitindo que se reúnam
as informações necessárias para decidir acerca do melhor encaminhamento para
o caso concreto. Por essas razões, mesmo em casos nos quais se antevê a
atipicidade da conduta infracional sob o ângulo estritamente legal (como ocorre,
por exemplo, em casos de contrabando, descaminho, direção sem habilitação
etc.), é fortemente recomendável que a oitiva informal seja efetivada para
compreender o contexto de vida do jovem e acionar, se necessário, a rede de
proteção da área da infância e juventude sob o ângulo protetivo. Na realização da
oitiva informal, o Agente Ministerial deve ter em conta que:
a) a oitiva informal é ato privativo do membro do Ministério Público, de forma que
deve ser realizada diretamente pelo Agente Ministerial;
b) a oitiva informal de adolescentes apreendidos deve ser realizada em até 24
(vinte e quatro) horas depois da apreensão, inclusive em regime de plantão
quando a apreensão ocorrer em feriados ou finais de semana;
c) a realização de oitiva deve ser antecedida pela busca dos antecedentes
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infracionais do adolescente. Tais informações podem ser consultadas
diretamente pelo membro do Ministério Público no Projudi (aba “Processos” »
“Antecedentes do Adolescente Infrator”), devendo-se levar em conta as
considerações do item 7-4.1.6, retro;
d) durante a oitiva informal, o adolescente deve ser ouvido sobre o ato infracional
que lhe é atribuído e sobre sua condição pessoal de vida (moradia, estudo, uso
e/ou dependência de álcool e outras drogas, envolvimento com outras práticas
infracionais etc.);
e) na mesma oportunidade, quando possível, devem ser ouvidos os pais,
responsáveis, vítimas e testemunhas (art. 179 da Lei n. 8.069/1990 – ECA); e
f) o teor da oitiva informal efetuada – inclusive as declarações prestadas por pais,
responsáveis, vítimas e testemunhas – devem ser reduzidas a termo ou gravadas
em arquivo audiovisual. Nessa última hipótese, o Agente Ministerial deve
esclarecer que o arquivo em questão será utilizado, exclusivamente, para a
instrução do procedimento de apuração da prática de ato infracional.
Imediatamente após a realização da oitiva informal, o Agente Ministerial deve se
posicionar sobre a destinação do procedimento, promovendo o arquivamento dos
autos, concedendo a remissão como forma de exclusão do processo judicial ou
oferecendo a representação (art. 180 da Lei n. 8.069/1990 – ECA) – itens 7-4.6, 74.7 e 7.4.8, adiante.

7-4.6 – Promoção de arquivamento
O Agente Ministerial deverá promover o arquivamento do Procedimento para
Apuração de Ato Infracional quando (a) estiver demonstrada, desde logo, a
inexistência do fato; (b) o fato não constituir ato infracional; ou (c) estiver
comprovado que o adolescente não concorreu para a prática do ato infracional. A
configuração de hipótese de arquivamento não impede que a situação do
adolescente seja avaliada sob o ângulo protetivo, acionando-se a rede de
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proteção para aplicação de medidas protetivas voltadas ao adolescente e/ou aos
pais ou responsáveis. O Agente Ministerial deve submeter a promoção de
arquivamento à homologação judicial, conforme previsão do art. 181 da Lei n.
8.069/1990 – ECA. Caso haja discordância do Juízo, deverá ser observado o art.
181, §2o, da Lei n. 8.069/1990 – ECA, remetendo-se o feito à Procuradoria-Geral de
Justiça.

7-4.7 – Remissão ministerial
Após a oitiva informal e identificando que o caso não comporta arquivamento, o
Agente Ministerial pode conceder remissão como forma de exclusão do processo
judicial voltado à apuração do ato infracional (art. 126 da Lei n. 8.069/1990 – ECA).
Ao conceder a remissão, o Agente Ministerial deve observar que:
a) a remissão pode ser concedida de forma pura e simples ou cumulada com
medidas protetivas e/ou socioeducativas em meio aberto (art. 127 da Lei n.
8.069/1990 – ECA);
b) a concessão da remissão (e a eventual medida a ela atrelada) deve ser
concretamente fundamentada pelo Agente Ministerial, em termo próprio,
considerando-se (b.1) as circunstâncias e consequências do fato; (b.2) o contexto
social em que está inserido o adolescente; (b.3) a personalidade do adolescente;
e (b.4) a maior ou menor participação do adolescente no ato infracional;
c) havendo cumulação de medidas protetivas e/ou socioeducativas à remissão, é
necessário que se colha a expressa concordância do adolescente e dos pais ou
responsáveis; e
d) o termo de remissão e demais documentos que o integram devem ser
submetidos à homologação judicial, nos termos do art. 181 da Lei n. 8.069/1990 –
ECA.
7-4.7.1 – Homologação judicial da remissão ministerial
Na medida em que a remissão depende da homologação judicial e que é comum
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haver medidas socioeducativas ou protetivas cumuladas à remissão, é oportuno
que se busque organizar, em conjunto com o Juízo da Infância e Juventude e com
os órgãos integrantes da rede de proteção, para que as homologações judiciais e
o encaminhamento dos adolescentes aos programas de atendimento pertinentes
ocorram no mesmo dia em que concedida a remissão. Em outras palavras, o ideal
é que, no mesmo dia em que for concedida a remissão ministerial, seja ela
homologada judicialmente e o adolescente seja encaminhado ao programa de
atendimento, de modo que o adolescente e seus pais ou responsáveis saibam, ao
sair do “Fórum”, a data, a hora e o local em que o adolescente deve comparecer
para dar início ao cumprimento da medida.
7-4.7.2 – Discordância judicial acerca dos termos da remissão ministerial
Caso o Juízo discorde da concessão de remissão ministerial, deve observar o
contido no art. 181, §2o, da Lei n. 8.069/1990 – ECA, remetendo o feito à
Procuradoria-Geral de Justiça.
7-4.7.3 – Revisão das medidas fixadas em remissão
Nos termos do art. 128 da Lei n. 8.069/1990 – ECA, as medidas aplicadas por meio
de remissão podem ser revistas judicialmente a qualquer tempo, mediante pedido
expresso do adolescente, do representante legal ou do Ministério Público. Tal
providência já decorreria da previsão contida no art. 99 da Lei n. 8.069/1990 – ECA,
aplicável às medidas socioeducativas, conforme expressa previsão do art. 113 da
Lei n. 8.069/1990 – ECA. Por isso, havendo a fixação de medidas socioeducativas
cumuladas à concessão da remissão ministerial e a despeito da literal previsão do
art. 39, par. único, da Lei n. 12.594/2012, o Agente Ministerial deve privilegiar a
formação de autos de execução de medida socioeducativa, ocasião em que
reunirá maiores e melhores elementos de informação para se posicionar sobre
eventual alteração da medida cumulada (item 7-4.11.4, adiante).
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7-4.7.4 – Consequência do descumprimento de eventual medida socioeducativa
cumulada com a remissão ministerial
A consequência para eventual descumprimento injustificado da medida
socioeducativa cumulada à remissão ministerial é o oferecimento de
representação, sendo incabível a aplicação da internação-sanção prevista no art.
122, III, da Lei n. 8.069/1990 – ECA.
Identificado o descumprimento da medida, o Agente Ministerial deve atuar de
forma célere, a fim de verificar os motivos do descumprimento, promovendo a
revisão da medida ou a oferta da representação. A delonga na apreciação do caso
pode levar ao desaparecimento do caráter pedagógico e socioeducativo da
medida.
7-4.8 – Representação
Verificado que o caso não comporta arquivamento ou concessão de remissão, o
Agente Ministerial deve oferecer representação, a fim de que seja iniciada a Ação
Socioeducativa, de forma a ser apurada a prática do ato infracional e aplicada a
medida socioeducativa que o caso concreto vier a requerer. Na apresentação da
representação, o Agente Ministerial deve observar os seguintes pontos:
a) o oferecimento de representação é atribuição exclusiva do Ministério Público
(art. 201, II, da Lei n. 8.069/1990 – ECA). Por isso, na seara infracional, é irrelevante
a modalidade de ação penal prevista na legislação processual penal;
b) a representação é peça formal, na qual deve constar (b.1) a narrativa do ato
infracional, isto é, a descrição da prática infracional pelo adolescente; (b.2) a
capitulação jurídica da conduta infracional, com menção à regra de extensão do
art. 103 da Lei n. 8.069/1990 – ECA; e (b.3) o rol de testemunhas (art. 182, §1o, da
Lei n. 8.069/1990 – ECA);
c) ao final da referida peça, não se recomenda especificar, ex ante, a medida
socioeducativa a ser aplicada, pois essa definição depende dos dados que serão
reunidos no curso do processo judicial (em especial, as informações constantes
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de avaliação técnica interdisciplinar);
d) embora a oferta de representação independa de prova pré-constituída de
materialidade e de autoria (art. 182, §2 o, da Lei n. 8.069/1990 – ECA), é
recomendável que indícios suficientes de materialidade e autoria se façam
presentes, especialmente quando há requerimento de internação provisória (item
7-4.9, adiante). Ainda, é relevante que os elementos de informação porventura já
amealhados acompanhem a representação;
e) a representação deve ser acompanhada de manifestação (normalmente
formulada em cota ministerial apartada), na qual conste: (e.1) as razões pelas
quais se entendeu incabível a concessão de remissão; (e.2) pedido para a
decretação de sigilo ou declaração expressa de que tal dado foi verificado ao
acessar os autos no Projudi; (e.3) pedido de tramitação prioritária ou declaração
expressa de que tal dado foi verificado ao acessar os autos no Projudi; (e.4)
requerimento de diligências complementares à apuração dos fatos (juntada de
documentos, superveniência de laudos pendentes etc.); (e.5) requerimento
voltado à realização de avaliação técnica interprofissional da situação do
adolescente, a fim de identificar a medida socioeducativa mais adequada à
situação em que está ele inserido; e (e.6) nos casos em que se entender
necessário, o pedido de internação provisória (item 7-4.9, adiante).

7-4.9 – Internação provisória
A internação provisória é medida excepcional, cuja aplicação exige exaustiva
fundamentação. Assim, ao formular o pedido de internação provisória, o Agente
Ministerial deve apresentar pedido concretamente fundamentado, em que
demonstre:
a) a efetiva presença de indícios suficientes de autoria e materialidade (art. 108,
par. único, da Lei n. 8.069/1990 – ECA);
b) a necessidade imperiosa da medida (art. 108, par. único, da Lei n. 8.069/1990 –
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ECA), demonstrando, de forma específica e a partir de elementos de informação
idôneos, (b.1) a gravidade do ato infracional; (b.2) a repercussão social do ato em
questão; e (b.3) a necessidade de internação para a manutenção da ordem
pública ou para a garantia da segurança pessoal do adolescente (art. 174, in fine,
da Lei n. 8.069/1990 – ECA). Portanto, mesmo que o adolescente haja sido
apreendido em flagrante, é insuficiente a referência abstrata aos dispositivos da
Lei n. 8.069/1990 – ECA.
Ainda, o Agente Ministerial deve preocupar-se com o local em que a internação
provisória será executada. Se o adolescente estiver apreendido em Delegacia, o
Agente Ministerial deve:
c) formular pedido expresso para que seja mantido em local separado dos demais
presos e promovida a busca de vagas em entidade apropriada;
d) zelar para que a permanência do adolescente em Delegacia não ultrapasse o
prazo máximo de 05 (cinco) dias (art. 185, §2 o, da Lei n. 8.069/1990 – ECA) contados
da data da apreensão, sendo recomendável formular pedido de liberação
automática do adolescente caso não ocorra a transferência do adolescente no
referido prazo.148

7-4.10 – Ação Socioeducativa
7-4.10.1 – Prazo
A Ação Socioeducativa referente a adolescentes internados provisoriamente
deve ser concluída no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da
efetiva privação de liberdade (e, não, do decreto da internação provisória) – art.
183 da Lei n. 8.069/1990 – ECA.
Extrapolado esse prazo sem que haja sido proferida sentença, o adolescente deve
ser imediatamente colocado em liberdade, sem prejuízo de incidência de medidas
148 A manutenção de adolescente em Delegacia por prazo superior a cinco dias pode configurar,
inclusive, a prática do crime previsto no art. 235 da Lei n. 8.069/1990 – ECA (“Descumprir,
injustificadamente, prazo fixado nesta Lei em benefício de adolescente privado de liberdade”).
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protetivas que o caso vier a requerer. Mesmo nos casos em que há liberação do
adolescente, devem ser envidados esforços para a conclusão do processo da
forma mais célere possível.
7-4.10.2 – Aplicação subsidiária da legislação processual
A Ação Socioeducativa é regida pelas regras específicas da Lei n. 8.069/1990 –
ECA (arts. 182 a 190). De forma subsidiária, são aplicáveis as regras gerais do CPP,
conforme previsão do art. 152 da Lei n. 8.069/1990 – ECA.
7-4.10.3 – Audiência de apresentação
Oferecida a representação, o Juízo designará audiência de apresentação para a
oitiva do adolescente e seus pais ou responsáveis. Em relação à audiência de
apresentação, o Agente Ministerial deve:
a) certificar-se se o adolescente e seus pais ou responsáveis foram cientificados
do teor da representação e notificados a comparecer à referida audiência (art.
184, §1o e §4o, da Lei n. 8.069/1990 – ECA);
b) certificar-se se o adolescente conta com advogado e, em caso negativo, zelar
para que haja designação de defensor (art. 186, §2 o e §3o, da Lei n. 8.069/1990 –
ECA);
c) comparecer pessoalmente ao ato e dele participar proativamente, formulando
questionamentos que contribuam para a elucidação do caso concreto e da
situação de vida do adolescente;
d) analisar se as diligências pendentes foram realizadas e se são suficientes à
instrução do processo, reiterando o pedido de cumprimento daquelas ainda
pendentes e formulando pedido para que sejam realizadas aquelas que se façam
necessárias. Nesse ponto, deve-se dispensar especial atenção à elaboração de
estudo de caso, a fim de que sobrevenham dados técnicos que auxiliem na
definição da medida socioeducativa mais adequada à situação do adolescente.
7-4.10.4 – Remissão judicial
Em qualquer fase do processo antes da sentença (art. 188 da Lei n. 8.069/1990 –
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ECA) e, especialmente, na audiência de apresentação (art. 186, §1 o, da Lei n.
8.069/1990 – ECA), o Juiz poderá conceder a remissão como forma de suspensão
do processo. Em tais ocasiões, o Agente Ministerial deve ser ouvido (art. 186, §1 o
c.c. art. 201, II, da Lei n. 8.069/1990 – ECA) e, havendo cumulação de medida de
socioeducativa, deve:
a) zelar para que seja colhida a concordância do adolescente e respectivos
responsáveis com a medida aplicada;
b) fiscalizar a formação dos autos de execução, nos termos do art. 39, par. único,
da Lei n. 12.594/2012;
c) observar que a consequência para o eventual descumprimento injustificado da
medida cumulada é a retomada do processo, não sendo possível a aplicação da
internação-sanção prevista no art. 122, III, da Lei n. 8.069/1990 – ECA.
7-4.10.5 – Audiência em continuação
A audiência em continuação prevista no art. 186, §4 o, da Lei n. 8.069/1990 – ECA
destina-se à conclusão da instrução e à efetivação do julgamento. Nela, serão
ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e, cumpridas as diligências e
juntado o relatório da equipe interprofissional, as alegações finais serão
oferecidas oralmente e a sentença será proferida.
7-4.10.5.1 – Alegações finais
Conforme a previsão expressa do art. 186, §4 o, da Lei n. 8.069/1990 – ECA, a regra
é a de que o Ministério Público apresente as alegações finais orais, na própria
audiência em continuação. Assim, o Agente Ministerial deve observar esse
regramento, com especial ênfase nos feitos em que o adolescente está internado
provisoriamente, a fim de que a sentença possa ser proferida antes de
ultrapassado o prazo máximo para conclusão do procedimento (45 – quarenta e
cinco – dias) – art. 183 da Lei n. 8.069/1990 – ECA. Na oferta das alegações finais, o
Agente Ministerial deve:
a) demonstrar, de forma concreta, a (in)existência de prova da materialidade e da
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autoria do ato infracional (art. 114 da Lei n. 8.069/1990 – ECA);
b) caso sustente o julgamento de procedência da representação, justificar as
medidas socioeducativas (art. 112, I a VI, da Lei n. 8.069/1990 – ECA) e/ou
protetivas (art. 112, VII c.c. art. 101, I a VI, da Lei n. 8.069/1990 – ECA) que reputa
cabíveis no caso sob análise, devendo observar que o objetivo dos processos para
apuração de atos infracionais não é a simples aplicação de sanções ao
adolescente, mas a busca de soluções concretas para os problemas que ele e a
família apresentam149;
c) nos casos em que reputar necessária a medida socioeducativa de internação,
deve-se demonstrar concretamente (c.1) a inexistência de outra medida
adequada para o caso concreto (art. 122, §2 o, da Lei n. 8.069/1990 – ECA); e (c.2)
em qual dos incisos previstos no art. 122 da Lei n. 8.069/1990 – ECA o caso
concreto se insere (ver item 7-4.11.3.1, adiante).
7-4.10.6 – Sentença e recursos
A sentença socioeducativa deve conter os requisitos previstos no art. 381 do CPP
(aplicável em razão do contido no art. 152 da Lei n. 8.069/1990 – ECA), assim como
deve justificar concretamente as medidas socioeducativas e/ou protetivas
aplicadas, com observância às limitações do art. 122 da Lei n. 8.069/1990 – ECA,
norteando-se pelo caráter pedagógico de que essas medidas devem se revestir.
Caso a sentença imponha medidas restritivas da liberdade (internação ou
semiliberdade), o adolescente deve ser pessoalmente intimado, colhendo-se sua
manifestação sobre o desejo de recorrer (ou não) da sentença – art. 190, §2 o, da
Lei n. 8.069/1990 – ECA.
Ao tomar ciência da sentença, o Agente Ministerial deve verificar se tais pontos
foram observados pelo Juízo e, em caso negativo, adotar as medidas cabíveis,
inclusive a eventual oposição de embargos de declaração e/ou interposição de

149 A aplicação de medidas socioeducativas é, assim, um dos meios disponíveis para a superação desse
problemas.
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recursos.

7-4.11 – Execução de medida socioeducativas
7-4.11.1 – Finalidade das medidas socioeducativas
As medidas socioeducativas estão previstas no art. 112 da Lei n. 8.069/1990 –ECA,
sendo que o rol ali apresentado é taxativo.150 A finalidade visada com a aplicação
de determinada medida é a recuperação do adolescente, de forma que devem ser
elas adequadas às necessidades pedagógicas específicas do adolescente. Essas
necessidades são mutáveis, exigindo a periódica reavaliação das medidas
inicialmente aplicadas.
7-4.11.2 – Medidas socioeducativas em meio aberto
A aplicação das medidas socioeducativas de liberdade assistida e de prestação de
serviços à comunidade pressupõem a existência de programas de atendimento a
elas correspondentes. O membro do Ministério Público deve verificar se a
Comarca em que atua possui os referidos programas e, em caso negativo, iniciar a
interlocução com os gestores municipais para a respectiva criação e
implementação.151 Nessa atividade e na fiscalização dos programas porventura
existentes, o membro do Ministério Público deve observar que:
a) os programas em questão devem ser registrados no CMDCA (art. 90, §1 o, da Lei
n. 8.069/1990 – ECA e art. 10 da Lei n. 12.594/2012) e periodicamente reavaliados
(art. 90, §3o, da Lei n. 8.069/1990 – ECA);
b) o registro no CMDCA pressupõe o atendimento aos requisitos contemplados
nos arts. 11 e 12 da Lei n. 12.594/2012;
c) compete à direção do programa o exercício das atribuições previstas no art. 13

150 A aplicação de medidas protetivas está expressamente prevista no art. 112, VII, da Lei n. 8.069/1990
– ECA.
151 Essa iniciativa deve ensejar a instauração do competente procedimento extrajudicial (Procedimento
Administrativo na hipótese de acompanhamento das medidas adotadas ou a adotar pelo Poder
Executivo; Inquérito Civil na hipótese de se promover a investigação da lesão a direitos coletivos de
crianças e adolescentes). Ver itens 7-2.3 e 7.2.5, retro.
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da Lei n. 12.594/2012, bem como selecionar e credenciar os locais em que a
medida de prestação de serviços à comunidade será efetivamente cumprida (art.
14 da Lei n. 12.594/2012); e
d) há a necessidade de se acompanhar, cotidianamente, o modo de execução das
medidas socioeducativas em meio aberto, adotando-se as providências cabíveis
nos casos em que forem constatadas irregularidades.
7-4.11.3 – Medidas socioeducativas privativas de liberdade
As medidas socioeducativas privativas de liberdade devem ser executadas por
programas de atendimento inscritos no CEDCA (art. 9 o da Lei n. 12.594/2012), que
devem observar os requisitos exigidos nos arts. 15 a 17 da Lei n. 12.594/2012.
7-4.11.3.1 – Internação
A aplicação da medida socioeducativa de internação é excepcional, conforme
previsão do art. 227, §3o, V, da CF e do art. 121 da Lei n. 8.069/1990 – ECA. Por isso,
ao sustentar sua necessidade, o Agente Ministerial deve demonstrar a
impossibilidade de aplicação de outras medidas 152, bem como a concreta
incidência do art. 122 da Lei n. 8.069/1990 – ECA. Quanto a esse último aspecto,
deve atentar para os seguintes pontos:
a) em relação ao art. 122, I, da Lei n. 8.069/1990 – ECA, é necessário considerar
que a gravidade do ato cometido, por si só, não tem o condão de autorizar a
aplicação da medida de internação;
b) em relação ao art. 122, II, da Lei n. 8.069/1990 – ECA, é forçoso atentar que (b.1)
os processos e procedimentos para apuração de ato infracional encerrados em
razão da concessão de remissão não configuram reincidência infracional; e (b.2) a
existência de procedimentos ou processos voltados à apuração de ato infracional
que ainda não contem com decisão judicial definitiva também não configuram

152 Ao fazê-lo, não é juridicamente possível arguir a falta de programas socioeducativos em meio aberto
no Município. Se assim o fosse, a situação do adolescente seria agravada em razão da omissão
estatal, o que não pode ser admitido e contraria as previsões do art. 227, §3 o, V, da CF e do art. 121
da Lei n. 8.069/1990 – ECA.
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reincidência infracional (item 7-4.1.6, retro);
c) em relação ao art. 122, III, da Lei n. 8.069/1990 – ECA, a internação-sanção ali
prevista somente é cabível em razão do descumprimento de medida
socioeducativa imposta por sentença. Portanto, descumprimento de medidas
socioeducativas cumuladas com a concessão de remissão não ensejam a
incidência dessa disposição. Ainda, tal medida não pode envolver período superior
a três meses (art. 122, §1 o, da Lei n. 8.069/1990 – ECA), assim como é necessário
que esteja fundada em parecer técnico e seja precedida por audiência (art. 43,
§4o, da Lei n. 8.069/1990 – ECA) – ver item 7-4.11.4.2.1, adiante.
7-4.11.4 – Procedimento de execução de medidas socioeducativas
As medidas de proteção, de advertência e de reparação de danos são executadas
nos próprios autos do processo de conhecimento (art. 38 da Lei n. 12.594/2012).
Por sua vez, as medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade,
liberdade assistida, semiliberdade ou internação ensejam autuação apartada (art.
39 da Lei n. 12.594/2012). Ao início do processo de execução, o Agente Ministerial
deve zelar pela:
a) nomeação de defensor para o adolescente, conforme previsão do art. 37 da Lei
n. 12.594/2012;
b) autuação apartada do processo de execução na forma e nos casos
expressamente previstos no art. 39 da Lei n. 12.594/2012, bem como em relação
às situações em que as medidas previstas nesse dispositivo sejam cumuladas à
remissão ministerial; e
c) juntada tempestiva da proposta de Plano Individual de Atendimento – PIA (arts.
41 e 53 a 56 da Lei n. 12.594/2012).
7-4.11.4.1 – Plano Individual de Atendimento – PIA
O PIA deve contar com a participação dos pais ou responsáveis pelo adolescente
(art. 53 da Lei n. 12.594/2012), observar o contido nos arts. 54 e 55 da Lei n.
12.594/2012 e ser elaborado pelos técnicos do programa de atendimento nos
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seguintes prazos:
a) quinze dias do ingresso do adolescente no programa de atendimento,
relativamente às medidas de prestação de serviços à comunidade e de liberdade
assistida (art. 56 da Lei 12.594/2012); e
b) quarenta e cinco dias contados do ingresso do adolescente no programa de
atendimento, relativamente às medidas de semiliberdade e de internação (art. 55,
par. único, da Lei 12.594/2012).
O membro do Ministério Público deve ser ouvido sobre a proposta do PIA (art. 41
da Lei 12.594/2012), ocasião em que poderá:
c) posicionar-se pela homologação do PIA (art. 41, §5o, da Lei n. 12.594/2012);
d) requerer, fundamentadamente, a complementação do PIA, indicando as
avaliações ou perícias necessárias para tanto (art. 41, §2 o e §3o, da Lei n.
12.594/2012); ou
e) impugnar o PIA, demonstrando, de forma concreta, a sua inadequação e
impossibilidade de complementação (art. 41, §2o, da Lei n. 12.594/2012).
7-4.11.4.2 – Reavaliação das medidas socioeducativas
As medidas socioeducativas de internação, semiliberdade e liberdade assistida
devem ser reavaliadas no prazo máximo de 06 (seis) meses, conforme previsão do
art. 42 da Lei n. 12.594/2012. O Agente Ministerial deve atuar proativamente nos
processos de execução, de forma a:
a) instar o Juízo para que observe o prazo do art. 42 da Lei n. 12.594/2012 na
reavaliação das medidas socioeducativas, inclusive por meio da formulação de
pedido expresso para que se proceda à referida reavaliação;
b) zelar para que a equipe técnica do programa de atendimento informe sobre a
evolução do cumprimento do PIA pelo adolescente (art. 58 da Lei n. 12.594/2012);
c) requerer, quando necessário, a realização da audiência de que trata o art. 42 da
Lei n. 12.594/2012;
d) formular, a qualquer tempo, pedido de reavaliação quando presente situação
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que a justifique (art. 43, §1o, da Lei n. 12.594/2012);
e) velar para que os programas de atendimento sejam comunicados acerca de
eventual substituição de medidas ou modificação das atividades previstas no PIA
(art. 44 da Lei n. 12.594/2012); e
f) considerar a brevidade da medida socioeducativa de internação (art. 227, §3 o, V,
da CF e art. 121 da Lei n. 8.069/1990 – ECA), de forma que ela se estenda pelo
menor período possível e esteja condicionada às necessidades pedagógicas
específicas do adolescente (e, não, à gravidade do ato infracional praticado, aos
antecedentes infracionais ou ao tempo de duração da medida) – art. 42, §2 o, da Lei
n. 12.594/2012.
7-4.11.4.2.1 – Substituição por medida mais gravosa
O art. 42, §3o, da Lei n. 12.594/2012 expressamente indica que a internação é a
mais gravosa dentre as medidas socioeducativas e que a semiliberdade é mais
gravosa que as demais medidas socioeducativas em meio aberto. Se, no curso do
processo

de

execução,

entender-se

necessário

substituir

a

medida

socioeducativa em execução por outra mais gravosa, o Agente Ministerial deve
observar (e zelar para que o Juízo observe) as exigências do art. 43, §4 o, da Lei n.
12.594/2012, de modo que a substituição:
a) esteja amparada em parecer técnico; e
b) seja precedida por audiência.
7-4.11.4.3 – Unificação das medidas socioeducativas
Se, no curso da execução, sobrevier sentença que aplique ao adolescente nova
medida socioeducativa, o Juízo deve unificar as medidas aplicadas, ouvindo
previamente o Ministério Público e a defesa (art. 45 da Lei n. 12.594/2012). Ao
manifestar-se em tais casos, o Agente Ministerial deve ter em conta:
a) que a unificação das medidas socioeducativas tem por objetivo facilitar o
acompanhamento de todas as intervenções socioeducativas a que foi vinculado o
adolescente, permitindo uma visão global do que já foi (ou não) efetivamente
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cumprido153;
b) a eventual necessidade de adequação do PIA, a fim de compatibilizá-lo com a
superveniência de nova medida, em linha semelhante ao previsto no art. 44 da Lei
n. 12.594/2012; e
c) as limitações ditadas pelo dispositivo legal em comento (item 7-4.11.4.3.1,
adiante).
7-4.11.4.3.1 – Limitações para a unificação de medidas
Ao manifestar-se sobre a unificação das medidas, o Agente Ministerial deve ter
em conta as limitações previstas no art. 45, §1o e §2o, da Lei n. 12.594/2012, de
modo que:
a) excetuados casos envolvendo atos infracionais praticados no curso da
execução, é vedada a determinação do reinício do cumprimento de medida
socioeducativa (art. 45, §1o, da Lei n. 12.594/2012);
b) é necessário observar os prazos máximos previstos na Lei n. 8.069/1990 – ECA
para as medidas socioeducativas que estejam em execução, bem como as
hipóteses de liberação compulsória previstas no referido diploma legal (art. 45,
§1o, da Lei n. 12.594/2012);
c) é vedada a aplicação de nova medida de internação por atos infracionais
praticados antes do início da execução em relação a adolescente que já haja
cumprido medida de tal natureza ou que haja sido transferido para o cumprimento
de medida menos gravosa (art. 45, §2º, da Lei n. 12.594/2012).
7-4.11.4.4 – Suspensão das medidas socioeducativas
A Lei n. 12.594/2012 prevê a possibilidade de suspensão da execução das medidas
socioeducativas de forma excepcional, relativamente a adolescentes que
apresentem indícios de transtorno e/ou deficiência mental, a fim de que possam
ser submetidos ao tratamento de saúde mental que o caso concreto venha a
153 A finalidade da unificação de medidas é esclarecida pelo CAOP/CAE, em resposta à seguinte
consulta: Consulta SINASE – Medida de proteção aplicada como socioeducativa – Processo de
execução. Disponível em: https://crianca.mppr.mp.br/pagina-1696.html
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requerer. O membro do Ministério Público deve ser previamente ouvido acerca da
suspensão da medida (art. 64, §4o, da Lei n. 12.594/2012), ocasião em que deve:
a) verificar se está presente a hipótese de excepcionalidade prevista no
dispositivo;
b) zelar pela designação de responsável pelo acompanhamento do tratamento e
pela juntada periódica de informações acerca das condições do adolescente (art.
64, §5o, da Lei n. 12.594/2012); e
c) velar para que a reavaliação da suspensão ocorra, no mínimo, a cada 06 (seis)
meses, inclusive mediante a formulação de expresso pedido para a adoção dessa
providência (art. 64, §6o, da Lei n. 12.594/2012).
7-4.11.4.5 – Extinção das medidas socioeducativas
As hipóteses de extinção das medidas socioeducativas estão previstas no art. 46
da Lei n. 12.594/2012. Assim, ao requerer a extinção das medidas socioeducativas,
o Agente Ministerial deve demonstrar, concretamente, em qual das situações o
caso sob análise se insere. Ainda, deve considerar que a realização da finalidade
da medida socioeducativa – mencionada no art. 46, II, da Lei n. 12.594/2012 –
atrela-se aos objetivos pedagógicos visados pela referida aplicação.
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TÍTULO 8: ATUAÇÃO CÍVEL
8-1 – Atuação extrajudicial
8-1.1 – Considerações Gerais
8-1.1.1 – Preferência a soluções negociadas e extrajudiciais
No curso da atuação cível, deve-se preferir o consenso e a obtenção de soluções
concertadas, ocasião em que podem ser aplicadas técnicas de negociação,
mediação, conciliação e autocomposição. De igual forma, devem ser privilegiados
os instrumentos extrajudiciais de solução de conflitos.
8-1.1.2 – Utilização do PRO-MP ou ePROMP
Conforme já declinado (item 3-4), o exercício das atividades extrajudiciais de
caráter finalístico deve ser registrado no PRO-MP ou ePROMP. A utilização de
outras ferramentas de apoio não elide a necessidade de registro e de cotidiana
alimentação do PRO-MP ou ePROMP sendo vedada a tramitação de documentos
ou demandas sem prévio registro (art. 2o do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 02/2010
c.c. art. 3o, §1º, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019).
Por outro lado, as informações inseridas no PRO-MP devem espelhar aquelas
existentes nos autos, sendo vedada a inserção de informações (anotação de
sigilo, prorrogação de prazo para conclusão das investigações etc.) sem que haja
a materialização do ato correspondente no procedimento.
8-1.1.3 – Prazos
O Agente Ministerial não deve confundir o prazo global para a finalização do
procedimento extrajudicial com o prazo para a eficiente movimentação dos
procedimentos extrajudiciais.
Excetuados os procedimentos extrajudiciais eleitorais (ver Título 9, adiante), os
prazos globais para a finalização (encerramento) dos procedimentos
extrajudiciais cíveis são os seguintes:
a) Notícia de Fato: 30 (trinta) dias, prorrogável, uma vez, por até 90 (noventa) dias
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(art. 7o do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019);
b) Procedimento Preparatório: 90 (noventa) dias, prorrogável, uma vez, por igual
prazo (art. 16, §1o, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019);
c) Inquérito Civil: um ano, prorrogável, sucessivas vezes, por igual prazo (art. 60
do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019); e
d) Procedimento Administrativo: um ano, prorrogável, sucessivas vezes, por
igual prazo (art. 87 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019).
Por sua vez, para a movimentação dos procedimentos extrajudiciais, os Agentes
Ministeriais devem atentar para os casos urgentes ou que impliquem
perecimento de direito. Em tais situações, os despachos e respectivos
cumprimentos devem ser imediatos. Para os demais casos, os prazos ordinários
são os seguintes:
e) prolação de decisões e despachos: o Agente Ministerial deve proferir
despachos e decisões no prazo de 30 (trinta) dias ou, no máximo, 90 (noventa) dias
contados da data em que os autos foram remetidos à conclusão (art. 61 do Ato
Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019), devendo-se compatibilizar tal prazo com o
previsto para encerramento do procedimento;
f) cumprimento de decisões ou despachos: a Secretaria deve cumprir os
despachos no prazo de 05 (cinco) dias (art. 62, I, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n.
01/2019);
g) remessa dos autos à conclusão: os autos devem ser remetidos à conclusão no
prazo de 05 (cinco) dias após o esgotamento do prazo das diligências
determinadas (art. 62, II; e §2o, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019), por meio da
efetiva anotação do dado no PRO-MP ou ePROMP (ver item 8-1.1.5, adiante).
O prazo para a prolação de decisões e despachos engloba o período em que os
autos permanecem com a equipe de apoio jurídico (assessores ou estagiários) em
auxílio à elaboração dos atos de atribuição do membro do Ministério Público, não
sendo correta a manutenção dos autos em Secretaria em tais hipóteses. Quanto
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aos serviços da Secretaria, o Agente Ministerial deve promover o controle e
fiscalização dessas atividades, zelando para que funcionem adequadamente.
Ainda, deve se abster de promover – ainda que informalmente – o represamento
de feitos em Secretaria.
8-1.1.4 – Juntadas
Até que sobrevenha a tramitação eletrônica dos procedimentos extrajudiciais, a
juntada de documentos aos autos físicos dos procedimentos deve ser formalizada
mediante a aposição de termo, em que se aponte a data de recepção do
documento (caso essa não esteja anotada no próprio documento em razão do
protocolo de recebimento ou providência semelhante) e a data em que foi
perfectibilizada a juntada da documentação aos autos. Por sua vez, a juntada de
documentos em procedimentos extrajudiciais que tramitem eletronicamente
deve ser acompanhada da anotação da data em que foi recepcionado na unidade
ministerial, da natureza do documento apresentado (se cópia, cópia autenticada
ou documentos originais), assim como da destinação a ele dada (arquivamento na
unidade ministerial e respectiva localização física, devolução ao apresentante
com a advertência de que deve ele zelar pela guarda da documentação etc.).
8-1.1.5 – Conclusões
Até que sobrevenha a tramitação eletrônica dos procedimentos extrajudiciais, a
remessa dos autos à conclusão do membro do Ministério Público deve ser
formalizada por termo próprio nos autos físicos, assim como deve ser
efetivamente anotada no PRO-MP no ícone “cargas/baixas”. Por sua vez, na
tramitação dos procedimentos extrajudiciais eletrônicos, a conclusão deve ser
formalizada mediante o envio dos autos ao “Gabinete” da unidade ministerial.
8-1.1.6 – Tramitação prioritária
O membro do Ministério Público deve observar as prioridades legais e
institucionais na tramitação dos procedimentos, buscando identificar tais feitos
com a aposição de tarjas visíveis na lombada e/ou em local que permita a rápida

432 de 564

MANUAL DE ORIENTAÇÃO FUNCIONAL
identificação desses feitos em meio aos demais, assim como com a anotação do
dado no PRO-MP ou ePROMP.
8-1.1.7 – Vinculação do procedimento ao planejamento estratégico
O membro do Ministério Público deve observar se o procedimento extrajudicial
possui vinculação a alguma ação do Planejamento Estratégico da Instituição e, em
caso positivo, anotar (ou determinar que se anote) o dado em campo próprio do
PRO-MP ou ePROMP – ver item 3-10, retro.
8-1.1.8 – Sigilo
A anotação de sigilo dos procedimentos extrajudiciais e a definição do nível de
sigilo a ser anotado pressupõem a existência de decisão fundamentada do
membro do Ministério Público. Quanto a isso, o Agente Ministerial deve observar
que:
a) o pedido de eventual interessado e/ou Noticiante para que as informações
sejam recepcionadas de forma sigilosa, embora permita a inicial anotação desse
pedido no momento do registro da Notícia de Fato no PRO-MP (ou ePROMP), não
elide a necessidade de que a questão seja apreciada expressamente pelo Agente
Ministerial, que, se entender necessária a atribuição de sigilo, deve proferir
decisão que o decrete de modo fundamentado;
b) o nível de sigilo atribuído apenas restringe o acesso ao procedimento
(eventualmente, entre integrantes da equipe de apoio). Tal providência, no
entanto, não afasta a necessidade de escorreita instauração, autuação e
tramitação do procedimento e de que tais andamentos estejam refletidos no
PRO-MP (ou ePROMP);
c) é possível a decretação de sigilo parcial, de modo a recair somente sobre
determinadas pessoas, provas, informações, dados, períodos ou fases do
procedimento (art. 57, §1o, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019); e
d) é necessário compatibilizar a eventual publicidade do procedimento
extrajudicial com a formulação de pedido judicial sigiloso, devendo-se atentar que
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os procedimentos extrajudiciais que não possuem decretação (e anotação) de
sigilo são públicos e estão disponíveis para consulta em ícones próprios da página
eletrônica do MPPR (“Consulta Inquéritos Civis”, “Consulta Processual” e “Portal da
Transparência”), inclusive com a possibilidade de acesso às peças procedimentais
e/ou processuais anexadas ao PRO-MP.
8-1.1.9 – Acesso aos autos de procedimentos extrajudiciais
O exame, o fornecimento de cópias e a concessão de vistas dos autos de
procedimentos extrajudiciais são regulamentados pela Resolução PGJ n.
441/2015.
8-1.1.9.1 – Exame dos autos
O exame dos autos envolve a consulta do feito sem a sua retirada da unidade
ministerial. Quanto aos procedimentos públicos, é possível franquear o exame dos
autos, ocasião em que:
a) o interessado será acompanhado por servidor do Ministério Público enquanto
promove a consulta aos autos (art. 3o, par. único, da Resolução PGJ n. 441/2015);
b) é recomendável apor, nos autos, informação simples sobre a pessoa (nome e
qualificação completa), a data e a hora em que houve tal consulta.
Quanto aos procedimentos em que há a decretação de sigilo, o acesso aos autos é
restrito ao investigado e aos advogados por ele constituídos. 154 Nesses casos, o
Agente Ministerial deve:
c) solicitar seja formalizado o pedido de exame dos autos, a fim de promover o
registro documental da solicitação. Caso o advogado não haja sido previamente
constituído, o pedido deve ser instruído com a procuração outorgada pelo
investigado;
d) registrar a pessoa (nome e qualificação completa), a data e a hora em que
houve a consulta aos autos, sendo que tal exame deve ser acompanhado por

154 Nesse acesso, ficam excetuadas as diligências em andamento (Súmula Vinculante n. 14 e art. 59, §2 o, do
Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019).
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servidor do Ministério Público (art. 3o, par. único, da Resolução PGJ n. 441/2015);
e) colher termo de responsabilidade daquele que acessou os autos, a fim de
indicar a necessidade de preservação do sigilo das informações consultadas e as
consequências legais decorrentes da violação do sigilo.
8-1.1.9.2 – Fornecimento de cópias
O fornecimento de cópias dos procedimentos extrajudiciais depende:
a) da apresentação de pedido formal a ser apreciado pelo membro do Ministério
Público responsável pela unidade ministerial em que tramita o procedimento; e
b) do fornecimento, pelo interessado, de mídia digital (pendrive, CDROM ou
DVDROM) para a gravação de cópias digitalizadas ou do recolhimento, ao Fundo
Especial do Ministério Público, do valor referente às cópias reprográficas.
Quanto aos procedimentos públicos, é recomendável apor nos autos informação
simples, indicando a pessoa (nome e qualificação completa), a data e a hora em
que as cópias foram retiradas.
Quanto aos procedimentos em que há a decretação de sigilo, o fornecimento de
cópias dos autos é restrito ao investigado e aos advogados por ele constituídos. 155
Nesses casos, o Agente Ministerial deve:
c) ao apreciar o pedido de fornecimento de cópias, verificar se o advogado que
eventualmente o formulou possui procuração juntada aos autos ou instruiu o
pedido com o referido documento. Em caso negativo, deve solicitar a
apresentação do mandato;
d) registrar as informações sobre a pessoa (nome e qualificação completa), a data
e a hora em que houve a retirada das cópias;
e) colher termo de responsabilidade daquele que retirou as cópias, a fim de
indicar a necessidade de preservação do sigilo dos documentos reproduzidos e as
consequências legais decorrentes da violação do sigilo.

155 Nesse acesso, ficam excetuadas as diligências em andamento (Súmula Vinculante n. 14 e art. 59, §2 o, do
Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019).
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8-1.1.9.3 – Vista (carga) dos autos
A vista (carga) envolve a retirada dos autos físicos da unidade ministerial por
advogado legalmente constituído. Nesses casos, o Agente Ministerial deve
verificar se o pedido de vista (carga) foi formalizado por advogado que possui
procuração juntada aos autos ou que instruiu o pedido com o referido documento.
Em caso negativo, deve solicitar a apresentação do mandato.
Identificado que o pedido comporta deferimento, diante da multiplicidade de
providências prévias e posteriores à concessão de vistas (carga), o Agente
Ministerial deve buscar substituir, sempre que possível, a concessão de vista
(carga) pelo fornecimento de cópias. Sendo inviável essa substituição, o Agente
Ministerial deve:
a) previamente à concessão da vista (carga), (a.1) providenciar a digitalização
integral do procedimento e respectiva anexação no PRO-MP; (a.2) certificar, nos
autos físicos, a digitalização operacionalizada, colhendo declaração do advogado
acerca da conformidade da digitalização efetuada (art. 5 o, §1o, da Resolução PGJ
n. 441/2015);
b) reter na unidade ministerial os elementos de prova imprescindíveis para a
instrução do procedimento e que não sejam suscetíveis de digitalização ou
reprodução por qualquer meio (art. 5o, §3o, da Resolução PGJ n. 441/2015);
c) formalizar a concessão de vista (carga) mediante termo a ser assinado por
quem retire os autos físicos da unidade ministerial, no qual se indique (c.1) o prazo
de vista (carga), atentando-se que o prazo máximo previsto pela Resolução PGJ n.
441/2015 é de 05 (cinco) dias (art. 5o, caput); (c.2) a identificação da pessoa (nome
e qualificação completa) que retirou os autos em carga, bem como a data e hora
em que o fez; e (c.3) no caso dos procedimentos sigilosos, a advertência sobre a
necessidade de preservação do sigilo e as consequências legais decorrentes da
respectiva violação;
d) controlar (ou zelar para que a Secretaria controle) o retorno dos autos no prazo
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estipulado; e
e) no retorno dos autos, zelar para que a Secretaria promova o cotejo dos autos
físicos com o conteúdo digitalizado, juntando a certidão de que trata o art. 5 o, §4o,
da Resolução PGJ n. 441/2015.

8-1.2 – Recebimento de demandas
8-1.2.1 – Notícias verbais
Ao receber notícias verbais de fatos que se atrelem a interesses tutelados pelo
Ministério Público na seara cível (arts. 127 e 129 da CF) 156-157, o membro do
Ministério Público deve, preliminarmente, certificar-se se há procedimento
extrajudicial (de acompanhamento ou de investigação) ou processo judicial
referente aos mesmos fatos.158
Caso já exista, deve informar ao interessado acerca desse dado, indicando o
número do procedimento extrajudicial ou do processo judicial em que a questão
está sendo tratada. Caso não exista, o membro do Ministério Público deve reduzir
a termo as declarações prestadas pelo Noticiante, acompanhada de cópia dos
documentos pessoais do declarante. A partir do relato, o Agente Ministerial deve
analisar se possui ou não atribuição para conhecer dos fatos.
Caso não possua atribuição, deve instaurar Notícia de Fato e remeter o
expediente a quem detenha atribuição para conhecê-los. Caso possua
atribuições, o membro do Ministério Público poderá adotar uma das providências
enunciadas no item 8-1.2.2, adiante.

156 Quanto ao recebimento de notícia de crime, ver item 6-3.1, retro.
157 Caso seja possível verificar, de plano, que os fatos noticiados verbalmente não se atrelam a atribuições
ministeriais, o cidadão que buscou o Ministério Público deve ser atendido, acolhido e orientado quanto a
esse aspecto, ocasião em que tal atividade deverá ser registrada como “atendimento ao público” no
ePROMP (art. 2o, §3o, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019).
158 Para essa verificação, é possível consultar as bases de dados mantidas ou acessadas pelo Ministério
Público, tais como PRO-MP, ePROMP e Projudi.
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8-1.2.1.1 – Registro de notícias verbais: módulo de atendimento ao público vs.
Notícia de Fato
Como regra, as notícias verbais recebidas ocorrem no curso do atendimento ao
público, de forma que devem ser registradas no módulo próprio do ePROMP e
incorporadas como “demanda interna”. Nos casos em que a atuação do órgão de
execução se limitar ao fornecimento de informações sobre o número do
procedimento ou processo judicial em que a questão é tratada, a informação
prestada deve ser registrada no referido módulo, na modalidade “orientação”.
8-1.2.2 – Notícias escritas
Ao receber comunicação escrita em que se indicam fatos que demandariam a
atuação do Ministério Público, o Agente Ministerial deve, preliminarmente,
certificar-se se os fatos narrados se atrelam a interesses tutelados pelo
Ministério Público (arts. 127 e 129 da CF).
Caso seja possível verificar, ictu oculi, que a situação não se amolda às atribuições
ministeriais, o membro do Ministério Público deve instaurar Notícia de Fato e, de
forma fundamentada, arquivá-la liminarmente, nos termos do art. 9 o, III, do Ato
Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019.
Na hipótese de os fatos envolverem situação que pode se atrelar aos interesses
tutelados pelo Ministério Público, o Agente Ministerial deve certificar-se se há
procedimento extrajudicial (de acompanhamento ou de investigação) ou processo
judicial referente aos mesmos fatos.
Havendo, o membro do Ministério Público deve instaurar Notícia de Fato e
verificar se possui atribuição para apreciar a questão. Se não a detiver, deve
encaminhar o expediente a quem possua atribuição. Se a detiver, conforme o
caso, poderá (a) determinar seja a demanda incorporada ao procedimento em
trâmite, nos termos do art. 5o, V, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019 159; ou (b)

159 Nos casos em que se determina a incorporação da demanda a procedimento já em trâmite, é necessário
observar o contido no art. 5o, par. único, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019, de forma a “identificar o
procedimento extrajudicial coletivo em que a Notícia de Fato será tratada, devendo-se informar o número
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arquivá-la liminarmente, nos termos do art. 9o, I e II, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n.
01/2019.
Não havendo procedimento extrajudicial em trâmite que trate da questão, o
membro do Ministério Público deve verificar se possui atribuições (ou não) para
apuração dos fatos. Caso não possua atribuições, deverá registrar a
documentação como Notícia de Fato e encaminhá-la ao Agente Ministerial com
atribuições para o respectivo exame. Caso possua atribuições, o membro do
Ministério Público, de imediato, poderá:
c) ajuizar ação;
d) instaurar procedimento extrajudicial para apuração ou acompanhamento dos
fatos; ou
e) arquivar a documentação apresentada.
Caso não sejam cabíveis tais providências, deverá instaurar e instruir Notícia de
Fato para reunir elementos de informação que auxiliem a respectiva deliberação,
conforme as alíneas descritas no item 8-1.3.2, adiante.
8-1.2.2.1 – Ajuizamento imediato de demanda judicial
Se a notícia dos fatos vier acompanhada de elementos de informação suficientes
para a deflagração do processo civil e não envolver situação que aponte a
possibilidade de solução extrajudicial e consensual da situação, o membro do
Ministério Público poderá deflagrar, imediatamente, a ação judicial. Para tanto,
deverá:
a) caso não haja ocorrido o registro da Notícia de Fato pela equipe de apoio,
determinar o registro da documentação como Notícia de Fato no PRO-MP ou
ePROMP;

do procedimento extrajudicial ao Noticiante por meio de simples comunicação telefônica ou eletrônica”.
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b) apresentar imediatamente a petição inicial no Projudi, acompanhada da
documentação que embase o pedido formulado (Aba “Processos” » “Cadastrar
Processos”);
c) determinar o encerramento da Notícia de Fato no PRO-MP ou ePROMP em razão
do ajuizamento da ação.
8-1.2.2.2 – Instauração imediata de procedimento extrajudicial
Se a notícia dos fatos vier acompanhada de elementos de informação, o Agente
Ministerial deve avaliar se a documentação autoriza a direta instauração de
procedimento ou se exige a colheita de informações preliminares para bem
definir o procedimento extrajudicial a ser instaurado. Caso seja viável a imediata
instauração de Inquérito Civil/Procedimento Preparatório (em caso que demande
eventual investigação) ou de Procedimento Administrativo (em caso que demande
eventual acompanhamento, tutela de interesse individual individual indisponível
ou não se amolde à hipótese de instauração de Inquérito Civil), deve-se observar
os itens 8-1.4, 8-1.5 e 8-1.6, adiante.160 Na hipótese de ser necessária a colheita de
informações preliminares, a Notícia de Fato deve ser instruída nos termos
descritos no item 8-1.3.5, adiante.
8-1.2.2.3 – Arquivamento liminar da notícia apresentada
Se o Agente Ministerial compreender que o fato noticiado (a) já é objeto de outro
procedimento ou ação judicial; (b) já está solucionado; (c) não se insere dentre as
atribuições do Ministério Público; (d) está narrado de forma incompreensível, o
membro do Ministério Público pode arquivar, liminarmente, a Notícia de Fato. Para
tanto, deve:
a) caso não haja ocorrido o registro da Notícia de Fato pela equipe de apoio,
determinar o registro da documentação como Notícia de Fato no PRO-MP ou
ePROMP;

160 Nesse ponto, deve-se salientar que a Notícia de Fato não é sucedâneo de outros procedimentos e não
admite a utilização do poder requisitório, conforme art. 6o do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019.
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b) promover o arquivamento por meio de pronunciamento fundamentado,
procedendo da forma indicada no item 8-1.3.6.2, adiante.
8-1.2.2.3.1 – Notícia desacompanhada de elementos de informação
Se a notícia estiver desacompanhada de elementos de prova ou de informação
mínimos para a instauração de procedimento, o Agente Ministerial deve:
a) caso não haja ocorrido o registro da Notícia de Fato pela equipe de apoio,
determinar o seu registro como Notícia de Fato no PRO-MP ou ePROMP; e
b) instar o Noticiante a complementar as informações deduzidas, nos termos do
art. 5o, II, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019.
Caso o Noticiante não atenda à notificação para complementação das
informações, o Agente Ministerial poderá arquivar a Notícia de Fato com esse
fundamento, conforme previsão do art. 9o, IV, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n.
01/2019.
Caso haja atendimento, deve avaliar a possibilidade de imediata instauração do
procedimento extrajudicial cabível (Inquérito Civil/Procedimento Preparatório ou
Procedimento Administrativo) e, se inviável, dar andamento à Notícia de Fato,
conforme previsto no item 8-1.3.5, adiante.
8-1.2.2.4 – Registro da notícia escrita: atendimento ao público vs. Notícia de Fato
vs. procedimento extrajudicial
O recebimento de demanda escrita permite o imediato registro da documentação
como Notícia de Fato, de forma que não deve ser ela registrada no módulo de
atendimento ao público. De mesma forma, se a notícia escrita vier acompanhada
de elementos de informação que permitam a imediata instauração de
procedimento extrajudicial, é recomendável que se instaure, diretamente, o
procedimento extrajudicial cabível, sendo desnecessário o prévio registro como
“atendimento ao público” e/ou como “Notícia de Fato” (ver item 8-1.3.1.1, adiante).

8-1.3 – Notícia de Fato
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Nos termos do art. 1o da Resolução CNMP n. 174/2017 e do art. 2 o do Ato Conjunto
PGJ/CGMP n. 01/2019, a Notícia de Fato é o instrumento que viabiliza o registro e a
apreciação de fatos e demandas dirigidos aos órgãos da atividade-fim do
Ministério Público.
8-1.3.1 – Registro
No registro da Notícia de Fato, o Agente Ministerial deve observar que:
a) as Notícias de Fato devem ser registradas no PRO-MP ou ePROMP no prazo de
até 48 (quarenta e oito) horas contado do recebimento da demanda (art. 3 o, caput,
do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019);
b) é vedada a tramitação de documentos ou demandas sem prévio registro (art.
3o, §1o, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019). Por conseguinte, não é possível a
realização de diligências prévias ao registro da Notícia de Fato;
c) a Notícia de Fato destina-se a operacionalizar a apreciação inicial de demandas
atreladas à atividade-fim. Disso decorre que (c.1) o recebimento de documentos
atrelados a procedimentos extrajudiciais já em trâmite não ensejam a instauração
de Notícia de Fato; (c.2) o recebimento de impressos ou documentos que não
exijam apreciação ministerial (convites, informes etc.) não ensejam a instauração
de Notícia de Fato; (c.3) questões administrativas atreladas ao exercício da
atividade-meio (contratação de estagiários, administração da sede do Ministério
Público etc.) não devem ser registradas como Notícias de Fato.
8-1.3.1.1 – Notícia de Fato vs. outros procedimentos
A Notícia de Fato não é etapa necessária ao recebimento de demandas pelo
Ministério Público. Caso identificado, de plano, o procedimento a ser instaurado, o
Agente Ministerial pode proceder à respectiva instauração, prescindindo da
Notícia de Fato.
8-1.3.2 – Apreciação inicial
Ao promover a apreciação inicial da Notícia de Fato, o Agente Ministerial deve
avaliar se há elementos para o ajuizamento imediato de ação judicial. Havendo, a
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Notícia de Fato deve ser encerrada pelo ajuizamento da ação (art. 8 o, III, do Ato
Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019) – item 8-1.2.2.1, retro.
Caso não haja, deve avaliar se há elementos que permitem a imediata instauração
de procedimento extrajudicial (Inquérito Civil/Procedimento Preparatório ou
Procedimento Administrativo). Existindo tais elementos, a Notícia de Fato deve
ser encerrada com a instauração do procedimento adequado (art. 8 o, I, do Ato
Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019) – itens 8-1.2.2.2 e 8-1.3.1.1, retro.
Na hipótese de inexistir tais elementos de informação, o Agente Ministerial deve
verificar se a situação é de arquivamento liminar. Em caso positivo, deve
promover, de modo fundamentado, o arquivamento (art. 9 o do Ato Conjunto
PGJ/CGMP n. 01/2019) – item 8-1.2.2.3, retro. Em caso negativo, deve:
a) avaliar se a situação demanda a decretação de sigilo e, se necessário, decretálo fundamentadamente, apontando qual é o nível de restrição (“nível de sigilo”) a
ser anotado no PRO-MP ou ePROMP;
b) promover a instrução da Notícia de Fato.
8-1.3.3 – Decretação de sigilo
No início ou no curso da tramitação da Notícia de Fato, é possível a decretação de
sigilo, ocasião em que o Agente Ministerial deverá proferir decisão
concretamente fundamentada que ampare a anotação desse dado na Notícia de
Fato (ver item 8-1.1.8, retro).
8-1.3.4 – Prazos
O Agente Ministerial deve observar que os casos urgentes ou em que haja risco de
perecimento do direito devem ser imediatamente apreciados pelo membro do
Ministério Público. De igual forma, os despachos e decisões devem ser
imediatamente cumpridos, cabendo ao Agente Ministerial zelar para que tais
providências sejam efetivadas. Nas demais situações, relativamente à Notícia de
Fato, o Agente Ministerial deve atentar para os seguintes prazos ordinários:
a) 48 (quarenta e oito) horas para o registro da Notícia de Fato, contados da
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recepção da demanda pelo Ministério Público, ressalvados os casos urgentes (art.
3o do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019);
b) 05 (cinco) dias para comunicar o número da Notícia de Fato ao Noticiante,
ressalvados os casos urgentes (art. 3o, §2o, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n.
01/2019);
c) 30 (trinta) dias e, no máximo, 90 (noventa) para a prolação de despachos e
decisões (art. 7o, par. único c.c. art. 61 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019),
ressalvados os casos urgentes e devendo-se envidar esforços para que tais atos
sejam praticados em menor tempo considerando o prazo global de tramitação da
Notícia de Fato;
d) 05 (cinco) dias para o cumprimento de despachos e encaminhamento dos autos
à conclusão do Agente Ministerial, ressalvados os casos urgentes (art. 7 o, par.
único c.c. art. 62 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019);
e) 30 (trinta) dias, prorrogável, uma vez, por até 90 (noventa) dias para a
finalização da Notícia de Fato (art. 3o, caput, da Resolução CNMP n. 174/2017 e art.
7o, caput, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019);
f) 10 (dez) dias para, eventualmente, reconsiderar a decisão de arquivamento (art.
13, §2o, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019); e
g) 03 (três) dias para remessa ao Conselho Superior do Ministério Público dos
autos em que houver a interposição de recurso contra decisão de arquivamento
(art. 13, §3o, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019).
8-1.3.5 – Instrução
A instrução da Notícia de Fato volta-se a identificar a necessidade de atuação do
Ministério Público ou do procedimento mais adequado ao tratamento da
demanda. Ao promovê-la, o Agente Ministerial deve observar que:
a) é vedada a utilização da Notícia de Fato como sucedâneo de Inquérito Civil ou
outros procedimentos (art. 6o do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019);
b) é vedada a expedição de requisições (art. 3 o, par. único, da Resolução CNMP n.
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174/2017 e art. 6o do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019);
c) tão logo seja possível identificar a hipótese de encerramento da Notícia de Fato
(art. 8o do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019), devem as adotadas as providências
a ela atreladas, não sendo necessário aguardar-se o exaurimento do prazo de
finalização (encerramento) da Notícia de Fato.
8-1.3.6 – Encerramento da Notícia de Fato
Nos termos do art. 8o do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019, a Notícia de Fato
pode ser encerrada por meio de ato do membro do Ministério Público que
determine:
a) a instauração de procedimento apropriado;
b) o arquivamento da Notícia de Fato;
c) o ajuizamento de ação.
8-1.3.6.1 – Instauração de procedimento apropriado
Tão logo seja identificada a modalidade de procedimento mais adequado à
investigação e/ou acompanhamento dos fatos, a Notícia de Fato deve ser
encerrada pela instauração do procedimento. Nessa ocasião, o membro do
Ministério Público deve:
a) editar a portaria de instauração do novo procedimento, observando as regras
aplicáveis a cada uma das modalidades de procedimentos extrajudiciais; e
b) concomitantemente à edição da portaria, proferir decisão simples de
encerramento da Notícia de Fato, indicando a modalidade de procedimento
extrajudicial cuja instauração foi determinada.
8-1.3.6.2 – Arquivamento da Notícia de Fato
Tão logo seja verificado que a Notícia de Fato comporta arquivamento, o membro
do Ministério Público deve promover, por meio de decisão fundamentada, o
arquivamento da Notícia de Fato, indicando a hipótese do art. 9 o do Ato Conjunto
PGJ/CGMP n. 01/2019 aplicável à espécie. Em tal ocasião, o membro do Ministério
Público deve zelar para que:
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a) o Noticiante seja cientificado da decisão de arquivamento, conforme previsto
no art. 10 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019; e
b) a notificação acerca do arquivamento indique, de modo expresso, a
possibilidade de interposição de recurso e o respectivo prazo para apresentação
da insurgência (art. 11 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019).
Embora não seja exigida pelo Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019, é recomendável
que também se notifique o eventual Noticiado acerca da promoção de
arquivamento.
8-1.3.6.2.1 – Interposição de recurso contra o arquivamento da Notícia de Fato
Na recepção e processamento dos recursos interpostos contra promoções de
arquivamento da Notícia de Fato, o membro do Ministério Público deve observar o
contido no art. 13 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019, com especial atenção
aos seguintes pontos:
a) o recurso deve ser apresentado perante o órgão de execução responsável pela
decisão de arquivamento e juntado aos autos da Notícia de Fato;
b) uma vez juntado o recurso, os autos devem ser encaminhados à conclusão,
ocasião em que o Agente Ministerial poderá ratificar a promoção de arquivamento
ou reconsiderá-la;
c) mantida a decisão de arquivamento, os autos devem ser remetidos ao Conselho
Superior do Ministério Público, que apreciará o recurso.
8-1.3.6.2.1.1 – Reconsideração da decisão de arquivamento ou provimento do
recurso
Caso o Agente Ministerial reconsidere a decisão de arquivamento, deverá
instaurar

o

procedimento

extrajudicial

adequado

à

investigação/

acompanhamento da questão ou, se cabível, ajuizar a demanda pertinente.
De igual forma, nos casos em que der provimento ao recurso, o Conselho Superior
do Ministério Público – CSMP deverá indicar, de modo fundamentado, a
modalidade de procedimento a ser instaurado ou, se cabível, apontar a
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necessidade de ajuizamento de ação (art. 14 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n.
01/2019). Nesse caso, os autos serão restituídos ao órgão de execução, podendo o
Agente Ministerial responsável pelo arquivamento dar cumprimento às
determinações do Conselho Superior do Ministério Público ou solicitar a
designação de outro membro do Ministério Público para que o faça (art. 14, §1 o e
§2o, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019).
8-1.3.6.2.1.2 – Ausência ou desprovimento do recurso
Se não houver interposição de recurso ou se for ele desprovido, os autos serão
arquivados no órgão de execução (art. 12 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019),
sem prejuízo do eventual acondicionamento dos autos no Arquivo Geral (Divisão
de Arquivo) do MPPR.
8-1.3.6.3 – Ajuizamento de ação
Identificada a possibilidade de ajuizamento de ação a partir da Notícia de Fato, o
Agente Ministerial deve protocolar a petição correspondente perante o Poder
Judiciário e promover o encerramento da Notícia de Fato, ocasião em que deverá:
a) proferir despacho simples, a fim de esclarecer se a demanda judicial abrange
todos os fatos tratados na Notícia de Fato e, em caso negativo, quais providências
foram adotadas em face das questões não tratadas na petição inicial; e
b) preencher (ou zelar para que a equipe de apoio preencha), no PRO-MP ou
ePROMP, os dados referentes à demanda ajuizada.

8-1.4 – Procedimento Preparatório
8-1.4.1 – O uso residual do Procedimento Preparatório
Como regra, a apuração de fatos que possam constituir lesão ou ameaça da lesão
a direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos deve
ocorrer por meio de Inquérito Civil. O Procedimento Preparatório deve ser
manejado de modo residual, apenas nas hipóteses em que seja necessário
identificar os investigados ou delimitar o objeto da apuração (art. 16, caput, do Ato
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Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019). Por outro lado, o expediente a ser utilizado na
tutela de interesses individuais indisponíveis é o Procedimento Administrativo
(art. 82, III c.c. art. 101 e seguintes do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019).
8-1.4.2 – Prazo de conclusão (encerramento)
O Procedimento Preparatório deve ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias,
prorrogável por uma vez, em caso de motivo justificável (art. 16, §1 o, do Ato
Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019). Na eventual prorrogação de prazo, o Agente
Ministerial deve observar que:
a) há necessidade de que seja proferida decisão fundamentada, indicando as
diligências imprescindíveis para a conclusão do procedimento;
b) o teor da referida decisão deve ser anotado no PRO-MP ou ePROMP, permitindo
a ciência do Conselho Superior do Ministério Público.
8-1.4.3 – Instauração, sigilo e instrução
A instauração, a decretação de sigilo e a instrução do Procedimento Preparatório
devem observar as mesmas regras previstas para o Inquérito Civil, inclusive
quanto aos prazos ali assinalados (art. 16, caput, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n.
01/2019) – itens 8-1.5.1 (e respectivos subitens), 8-1.5.2 e 8-1.5.4, adiante.
8-1.4.4 – Encerramento do Procedimento Preparatório
O Procedimento Preparatório pode ser encerrado por (a) ajuizamento de ação; (b)
arquivamento; ou (c) instauração de Inquérito Civil.
O ajuizamento de ação e o arquivamento devem observar as mesmas regras
previstas para o Inquérito Civil (itens 8-1.5.6 e respectivos subitens). O
encerramento do Procedimento Preparatório por meio da instauração de
Inquérito Civil depende da edição de portaria correspondente. Nesse momento, o
Agente Ministerial deve dedicar especial atenção às adequações necessárias
(indicação dos investigados porventura já identificados e/ou delimitação mais
precisa do objeto da investigação).
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8-1.5 – Inquérito Civil
8-1.5.1 – Portaria de instauração do Inquérito Civil
O ato inicial do Inquérito Civil é a portaria de instauração, devendo o Agente
Ministerial observar que a portaria:
a) é ato privativo do membro do Ministério Público;
b) deve ser fundamentada, apontando as razões de fato e de direito que embasam
o início da investigação;
c) deve conter os itens elencados no art. 24 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n.
01/2019, ocasião em que se deve dedicar especial cuidado na definição do objeto
da investigação; e
d) é publicada automaticamente no Diário Eletrônico do MPPR a partir do
conteúdo da “Descrição de Fato” inserida no PRO-MP (ou ePROMP), demandando
especial atenção do Agente Ministerial quanto ao preenchimento do referido
campo.
8-1.5.1.1 – Registro do Inquérito Civil no PRO-MP (ou ePROMP)
O registro do Inquérito Civil no PRO-MP ou

ePROMP deve ocorrer

concomitantemente à edição da portaria de instauração, sendo vedada a
tramitação de Inquéritos Civis sem a efetivação do referido registro (art. 2 o do Ato
Conjunto PGJ/CGMP n. 02/2010). Ainda, nos casos em que o Inquérito Civil é
precedido por outro procedimento (por exemplo, Notícia de Fato e/ou
Procedimento Preparatório), o número do registro originário no PRO-MP (ou
ePROMP) deve ser mantido.
8-1.5.1.2 – Atuação conjunta
A atuação conjunta de dois ou mais membros do Ministério Público em um mesmo
Inquérito Civil deve observar o art. 20 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019, com
especial atenção à necessidade de se indicar, de modo expresso, a quem caberá a
presidência da investigação (art. 20, par. único, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n.
01/2019).
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8-1.5.1.3 – Aditamento da portaria de instauração
Havendo necessidade de alteração da portaria inicial, o Agente Ministerial deve
providenciar o aditamento da portaria de instauração, conforme a previsão do art.
28 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019. Nessa hipótese, deve observar que:
a) a portaria de aditamento deve ser publicada no Diário Eletrônico do MPPR. Para
tanto, é necessário anexá-la no PRO-MP (ou ePROMP), utilizando-se a
funcionalidade específica (“Aditamento Portaria”); e
b) a descrição do objeto contida no PRO-MP (ou ePROMP) deve ser alterada, nos
termos da portaria de aditamento.
8-1.5.2 – Decretação de sigilo
No início ou no curso da tramitação do Inquérito Civil, é possível a decretação de
sigilo, ocasião em que o Agente Ministerial deverá proferir decisão
concretamente fundamentada, de forma que as anotações do PRO-MP (ou
ePROMP) correspondam à decisão lançada nos autos (ver item 8-1.1.8, retro).
8-1.5.3 – Prazos
O Agente Ministerial deve observar que os casos urgentes ou em que haja risco de
perecimento do direito devem ser imediatamente apreciados pelo membro do
Ministério Público. De igual forma, os despachos e decisões devem ser
imediatamente cumpridos, cabendo ao Agente Ministerial zelar para que tais
providências sejam efetivadas. Nas demais situações, relativamente ao Inquérito
Civil, o Agente Ministerial deve atentar para os seguintes prazos ordinários:
a) 30 (trinta) dias e, no máximo, 90 (noventa) para a prolação de despachos e
decisões, ressalvados os casos urgentes (art. 61 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n.
01/2019);
b) 05 (cinco) dias para o cumprimento de despachos e encaminhamento dos autos
à conclusão do Agente Ministerial, ressalvados os casos urgentes (art. 62 do Ato
Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019);
c) antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas para a expedição de
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notificações, ressalvados os casos urgentes (art. 33 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n.
01/2019);
d) indicação do prazo de 10 (dez) dias úteis para o atendimento de requisições,
ressalvados os casos urgentes (art. 34, §2 o, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n.
01/2019);
e) 30 (trinta) dias para o cumprimento de cartas precatórias ministeriais,
ressalvados os casos urgentes (art. 55, §1o, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019);
f) 01 (um) ano para conclusão (encerramento) das investigações, prorrogável por
igual prazo e quantas vezes forem necessárias, mediante decisão fundamentada
(art. 60, caput, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019); e
g) 03 (três) dias para remessa ao Conselho Superior do Ministério Público dos
autos em que houver declinação de atribuição (art. 23 do Ato Conjunto PGJ/CGMP
n. 01/2019), promoção de arquivamento (art. 65, §4 o, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n.
01/2019), cumprimento de diligências determinadas pelo Conselho Superior (art.
77, §2o, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019) e aditamento do Compromisso de
Ajustamento de Conduta (art. 77, §3o, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019).
8-1.5.3.1 – Prorrogação do prazo para conclusão (encerramento) da investigação
Na prorrogação do prazo para conclusão (encerramento da investigação), o
Agente Ministerial deve observar que:
a) há necessidade de que seja proferida decisão fundamentada, indicando as
diligências imprescindíveis para a conclusão do procedimento; e
b) o teor da referida decisão deve ser anotado no PRO-MP ou ePROMP, permitindo
a ciência do Conselho Superior do Ministério Público.
8-1.5.4 – Instrução
A instrução do Inquérito Civil deve ser efetuada por todos os meios admitidos em
direito, conforme previsão do art. 30 e seguintes do Ato Conjunto PGJ/CGMP n.
01/2019. No desempenho dessa atividade, o Agente Ministerial deve observar,
com especial atenção, a necessidade de que:
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a) as diligências sejam documentadas e juntadas aos autos em ordem cronológica
(art. 31 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019);
b) os prazos previstos para notificações e requisições sejam observados (item 81.5.3, retro);
c) no ato de juntada dos documentos, seja indicada a data de recebimento dos
expedientes e a data da respectiva juntada (art. 42 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n.
01/2019);
d) a audiência para a oitiva de testemunhas e/ou do investigado seja presidida por
membro do Ministério Público;
e) seja facultada ao investigado a constituição de defensor e, havendo advogado
constituído nos autos, seja ele intimado para assistir o investigado em eventual
audiência voltada à respectiva oitiva; e
f) a requisição ou solicitação de perícias especifique a questão técnica que
pretende ver abordada e formulem os quesitos que devem ser respondidos.
8-1.5.4.1 – Procedimentos sigilosos
Nos Inquéritos Civis em que houver a decretação de sigilo, o Agente Ministerial
deve observar que:
a) as notificações e requisições não mencionarão o resumo do fato investigado e
não serão instruídas com cópia da portaria de instauração (art. 32, III; e art. 34, §1 o,
do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019);
b) em autos físicos, os documentos sigilosos ou revestidos pelo sigilo legal
deverão ser autuados em apartado (art. 44, par. único; e art. 57, §2 o, do Ato
Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019). Em autos eletrônicos, além da anotação do sigilo
do procedimento, deve-se anotar o sigilo da documentação e, por conseguinte,
restringir a respectiva visibilidade; e
c) é vedado o fornecimento de cópia dos depoimentos às testemunhas (art. 48,
§2o, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019).
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8-1.5.4.2 – Prerrogativa de função
Relativamente a chefes de diferentes Ministérios Públicos, membros do Ministério
Público com atribuições em segundo grau, membros dos Tribunais, chefes dos
Poderes Executivo Federal e Estadual, membros do Poder Legislativo Federal e
Estadual, membros dos Tribunais de Contas, Conselheiros do Conselho Nacional
de Justiça e Conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público, o Agente
Ministerial que presidir as investigações deve observar que:
a) as requisições e notificações devem ser encaminhadas por intermédio da
Procuradoria-Geral de Justiça (arts. 38 e 39 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n.
01/2019); e
b) essas autoridades podem fixar dia, hora e local para a colheita de depoimento
(art. 47, caput, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019) e, havendo delonga para a
indicação de data pela autoridade ou eventual não comparecimento, deve-se
adotar as providências previstas no art. 47, §2 o e §3o, do Ato Conjunto PGJ/CGMP
n. 01/2019.
8-1.5.4.3 – Produção de provas em outras Comarcas ou Foros
Como regra, a produção de provas em outra Comarca ou Foro exige a expedição
de carta precatória ministerial (art. 55, caput, Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019).
No entanto, o Agente Ministerial deve observar que:
a) é dispensada a expedição de carta precatória se for possível realizar o ato por
videoconferência (art. 55, §2o, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019);
b) deve prestar apoio administrativo e operacional para a realização das
videoconferências voltadas a ouvir pessoas domiciliadas na Comarca em que
atua, visando à instrução de procedimentos extrajudiciais em trâmite em outras
Comarcas ou Foros (art. 46, par. único, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019); e
c) as diligências solicitadas a Centros de Apoio (CAOPs e/ou CAEX) independem
da expedição de cartas precatórias (art. 56, caput, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n.
01/2019).
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8-1.5.4.4 – Solicitação de auxílio dirigido a Centros de Apoio (CAOPs ou CAEX)
Como regra, os autos do Inquérito Civil não devem ser enviados a CAOPs ou ao
CAEX (art. 56, §2o, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019). Ainda, as consultas e
solicitações de auxílio a CAOPs ou ao CAEX devem ser formuladas por meio de
requerimento fundamentado, com a indicação de quesitos (art. 56, §1 o, do Ato
Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019).
8-1.5.4.5 – Quebra de sigilo
Como exposto em detalhes em momento anterior, ainda há discussão sobre a
possibilidade de acesso, diretamente pelo membro do Ministério Público, de
dados telefônicos cadastrais, de informações bancárias e de informações fiscais
(ver, a respeito, item 6-5.3, retro). Se, para a instrução de Inquérito Civil, houver a
necessidade de acesso a tais informações, é recomendável a prévia obtenção da
autorização judicial, em pedido dirigido ao Juízo Cível, ocasião em que deverão ser
observadas, com as devidas adaptações, as considerações formuladas nos itens
6-5.3.1, 6-5.3.2 e 6-5.3.3, retro. Em tal ocasião, o Agente Ministerial deve atentar
para as limitações do Projudi quanto à preservação do sigilo na esfera cível,
adotando as cautelas necessárias para que as diligências não sejam frustradas. 161
8-1.5.4.6 – Compartilhamento de dados
Caso as informações necessárias para a instrução do Inquérito Civil já instruam
procedimentos ou processos criminais, é viável obter-se o compartilhamento dos
dados para instruir a investigação cível. 162 Em tais casos, é recomendável haja a
formalização do pedido de compartilhamento das informações.

161 A propósito, consultar as orientações pertinentes do Centro de Apoio das Promotorias de Justiça de
Proteção ao Patrimônio Público e à Ordem Tributária – CAOP/PPOT (Informação n. 23/2019 e Protocolo
de Investigação, vol. II, Curitiba, 2020).
162 Nesse sentido, o STF:
“Direito Processual Penal. Inquérito. Prova emprestada. 1. É assente na jurisprudência desta Corte a
admissibilidade, em procedimentos administrativos ou civis, de prova emprestada produzida em
processo penal, mesmo que sigilosos os procedimentos criminais. 2. Agravo regimental provido.” (Inq
3.305 AgR, 1a Turma, Min. Roberto Barroso, j. em 23.02.2016).
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8-1.5.4.7 – Acordo de Leniência
Ao lado dos acordos de colaboração premiada da esfera criminal, nos casos
passíveis de enquadramento na Lei n. 12.846/2013, é possível a celebração de
“Acordos de Leniência” na seara cível.
8-1.5.4.7.1 – Aspectos antecedentes
A mesma análise antecedente exigida pelos acordos de colaboração premiada da
seara criminal deve ser levada a efeito nos Acordos de Leniência (item 6-5.7.1,
retro). Nos Acordos de Leniência, também são aplicáveis as considerações sobre
a participação de advogado e o dever de desclaimer (itens 6.5.7.1.1. e 6.5.7.1.2.,
retro).
8-1.5.4.7.2 – Procedimentalização
Até que sobrevenha disciplina em sentido diverso, as tratativas destinadas à
celebração de Acordo de Leniência devem ser autuadas em apartado, como
Procedimento Administrativo, atribuindo-se o nível de sigilo absoluto no PRO-MP
ou ePROMP.163 A proposta para formalização de Acordo de Leniência deve ser
apresentada pela parte interessada, subscrita por advogado com poderes
especificamente outorgados para esse fim. Nessa ocasião, o Agente Ministerial
deve:
a) observar, de forma estrita, o dever de sigilo;
b) analisar, a partir dos parâmetros indicados no item 6-5.7.1, retro, aplicáveis aos
Acordos de Leniência, a conveniência e oportunidade de se iniciar as
negociações;
c) sempre que possível, adotar as providências necessárias para a designação de
outro membro para atuar conjuntamente nas negociações, privilegiando a
atuação conjunta de membros integrantes dos grupos especializados (GAECO,
GEPATRIA, GAEMA etc.).

163 Portanto, as tratativas vinculadas ao Acordo de Leniência dão origem a um procedimento diverso do
eventual procedimento investigatório voltado à apuração dos fatos.
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No Procedimento Administrativo, devem ser registrados os principais atos da
negociação, tal como reuniões, documentos apresentados e notificações.
8-1.5.4.7.3 – Indeferimento da proposta de Acordo de Leniência ou frustração das
negociações
Na hipótese de a proposta do Acordo de Leniência restar sumariamente
indeferida ou nas situações em que as negociações restem frustradas, os
eventuais arquivos e documentos apresentados pelo interessado devem ser a ele
pessoalmente restituídos ou ao procurador constituído para as negociações,
mediante recibo a ser subscrito pelo recebedor dos documentos.
8-1.5.4.7.4 – Conclusão das negociações: celebração do Acordo de Leniência e
depoimento do colaborador
Concluídas as negociações e entendendo-se oportuna a celebração do Acordo de
Leniência, o termo de acordo deve ser minutado, ocasião em que o Agente
Ministerial deve atentar para os seguintes pontos:
a) a necessidade de escorreita delimitação dos fatos ilícitos e das pessoas
envolvidas (isto é, deve-se atentar para que haja a descrição das condutas, da
duração dos fatos, do local da ocorrência, dos meios de execução, assim como a
identificação de todos os envolvidos). É recomendável a divisão do Acordo em
capítulos ou anexos;
b) a indicação concreta das provas dos fatos (inclusive de potenciais
testemunhas) ou dos meios pelos quais tais provas possam ser obtidas,
identificando a quais fatos/pessoas se referem. É recomendável que aludam aos
capítulos ou anexos integrantes do acordo;
c) a definição clara dos deveres e obrigações do colaborador (cessação de
condutas ilícitas, obrigação de dizer a verdade e não omitir fatos ou dados sobre
os quais detenha conhecimento; dever de cooperação plena com as
investigações e em futuros processos judiciais de qualquer seara, obrigação de
implementação de programa de compliance ou equivalente etc.);
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d) a fixação de medidas que se reputem necessárias para assegurar a efetividade
da colaboração e o resultado útil do processo (estabelecimento de garantias para
o cumprimento de pena de multa, dever de ressarcimento do dano, devolução da
vantagem ilícita auferida etc.);
e) a necessidade de se avaliar a vantajosidade de eventual cláusula que preveja a
paralisação da propositura de demandas cíveis em face do proponente em razão
dos fatos abrangidos pelo Acordo, assim como da definição de mecanismos
claros e objetivos para a eventual retomada dessas providências caso mal
sucedidas as negociações ou descumpridas as cláusulas estabelecidas;
f) a necessidade de que o termo do acordo seja firmado pela parte ou seu
representante legal, pelos advogados da parte e pelos membros do Ministério
Público.164
A colheita dos depoimentos do colaborador deve ser prevista para o mesmo ato
em que será assinado o Acordo. A realização da oitiva depende de cuidadosa
organização, devendo-se observar os seguintes pontos:
g) o uso preferencial de sistema audiovisual para a colheita dos depoimentos;
h) a divisão da oitiva em diferentes capítulos ou anexos, observando a separação
contemplada no Termo do Acordo de Leniência;
i) a necessidade de participação de advogado em todos os momentos da colheita
dos depoimentos;
j) o esclarecimento, ao início de cada depoimento tomado (ou de cada nova
gravação iniciada), que (j.1) as declarações são tomadas no bojo de Acordo de
Leniência; (j.2) o colaborador está acompanhado de advogado e foi orientado
acerca de seus direitos, garantias e deveres legais; (j.3) o descumprimento do
compromisso de falar a verdade implicará a desistência ou a rescisão do Acordo
de Leniência, conforme o caso;

164 Caso o Acordo de Leniência abranja fatos relacionados a atribuição de outros membros do Ministério
Público, deve-se observar o item 6-5.7.4.2., retro.
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k) a necessidade de se colher a assinatura do colaborador e do respectivo
advogado no termo de gravação; e
l) a organização da agenda de depoimentos, privilegiando-se a realização em dias
sucessivos caso a realização do ato se protraia no tempo.
Sempre que possível, no momento da tomada de declarações, o colaborador
deverá entregar as provas que detiver, o que será registrado mediante Termo de
Entrega.
8-1.5.4.7.5 – Providências posteriores à celebração do Acordo de Leniência e à
colheita de depoimento do colaborador
Celebrado o acordo e finalizada a colheita de depoimentos do colaborador, o
Procedimento Administrativo deve ser encaminhado ao Conselho Superior do
Ministério Público para homologação. O encaminhamento deve ocorrer por meio
de manifestação do membro do Ministério Público, em que se explicite:
a) a necessidade de manutenção do sigilo absoluto do Procedimento
Administrativo (e, por conseguinte, a impossibilidade de transmissão da sessão
do órgão colegiado);
b) os esclarecimentos necessários acerca dos fatos (indicando o papel do
investigado nos fatos ilícitos, se os fatos já eram de conhecimento do Ministério
Público etc.);
c) a justificativa dos termos fixados no Acordo (as razões de fato e de direito que
demonstram ser conveniente e oportuna a celebração do acordo, a
fundamentação dos valores fixados a título de ressarcimento e multa civil, bem
como a proporcionalidade dos demais deveres, obrigações ou sanções
eventualmente convencionadas); e
d) o pedido de homologação do acordo.
Uma vez homologado o Acordo de Leniência, os autos do Procedimento
Administrativo deverão retornar à origem, a fim de que sejam acompanhadas as
obrigações pactuadas e/ou até que seja possível concluir o ajuizamento das
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demandas judiciais que se valham das informações provenientes do Acordo de
Leniência.
Caso o Acordo de Leniência abranja fatos que já foram objeto de demanda
judicial, deve-se obter a homologação judicial da avença, ocasião em que se deve
atentar para as limitações das anotações de sigilo na seara cível do Projudi e
adotar as cautelas necessárias para que seja ele preservado.165
8-1.5.5 – Reunião e desmembramento de Inquérito Civil
8-1.5.5.1 – Reunião de Inquéritos Civis
Havendo relação entre os objetos de dois ou mais Inquéritos Civis em andamento,
é recomendável que sejam eles reunidos para apreciação conjunta, nos termos do
art. 28 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019. Ao promover a referida reunião e
cadastrá-la no PRO-MP (ou ePROMP), o Agente Ministerial deve indicar, de forma
expressa, se o “apensamento”166 deve implicar (ou não) o encerramento do
procedimento “apensado”, registrando-se o dado no PRO-MP (ou ePROMP).
8-1.5.5.1.1 – Reunião de Inquéritos Civis com encerramento decorrente do
“apensamento”
Quanto ao registro da reunião de Inquéritos Civis no PRO-MP, somente pode haver
o “apensamento” com encerramento de um dos procedimentos quando houver
decisão fundamentada do membro do Ministério Público nesse sentido. Como
regra, as hipóteses em que tal determinação é cabível são as seguintes:
a) duplicidade de Inquéritos Civis e/ou coincidência de objetos, ocasião em que
deve ser mantido ativo o procedimento mais antigo; ou
b) relação de continência entre o objeto dos Inquéritos Civis, ocasião em que deve
ser mantido ativo o procedimento mais amplo.

165 A propósito, consultar as orientações pertinentes do CAOP/PPOT (Informação n. 23/2019 e Protocolo de
Investigação, vol. II, Curitiba, 2020).
166 No PRO-MP, a anotação da reunião de procedimentos ocorre por meio do ícone “Apenso”.
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8-1.5.5.1.2 – Reunião de Inquéritos Civis sem encerramento decorrente do
“apensamento”
Nos casos em que a reunião dos Inquéritos Civis decorrer de eventual conexão
entre os objetos, de conexão probatória ou da afinidade entre os feitos, o
“apensamento” deve ser registrado no PRO-MP (ou ePROMP) sem encerramento
do Inquérito Civil apensado. Nesse caso, o Agente Ministerial deve dedicar
especial atenção ao momento de encerramento dos feitos, a fim de que as
providências adotadas em relação a ambos sejam expressa e corretamente
registradas nos dois cadernos procedimentais e no PRO-MP (ou ePROMP).
8-1.5.5.2 – Desmembramento de Inquéritos Civis
As hipóteses de desmembramento de Inquérito Civil previstas no Ato Conjunto
PGJ/CGMP n. 01/2019) são:
a) conveniência das investigações (art. 29 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019);
b) arquivamento parcial do Inquérito Civil e necessidade de continuidade das
investigações da parcela remanescente (art. 70, I c.c. art. 71 do Ato Conjunto
PGJ/CGMP n. 01/2019); ou
c) ajuizamento de ação que não abranja a integralidade do objeto do Inquérito Civil
e a necessidade de continuidade das investigações da parcela remanescente (art.
70, II c.c. art. 72, §1o, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019).
Ao promover o desmembramento do Inquérito Civil, o Agente Ministerial deve
diferenciar as situações em que ambos os Inquéritos Civis seguirão tramitando
(caso da conveniência das investigações) daquelas em que só um Inquérito Civil
seguirá tramitando (caso do arquivamento parcial e do ajuizamento de ação que
abranja parcialmente o objeto do Inquérito Civil).
Quanto ao Inquérito Civil originário, sempre que ele seguir tramitando, o Agente
Ministerial deve avaliar a necessidade de aditamento da portaria inicial, a fim de
que haja escorreita correspondência entre o objeto ali mencionado e a
investigação em curso (art. 28 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019).
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Relativamente ao novo Inquérito Civil (isto é, o Inquérito Civil decorrente do
desmembramento), o Agente Ministerial deve observar que a instauração:
d) demanda a edição de portaria específica, devendo-se dedicar especial atenção
à escorreita definição do objeto; e
e) deve ser certificada no Inquérito Civil originário, nos termos do art. 28, §3 o, do
Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019.
8-1.5.6 – Encerramento do Inquérito Civil
O encerramento do Inquérito Civil ocorre em razão do arquivamento do
procedimento e/ou do ajuizamento de ação.
8-1.5.6.1 – Arquivamento do Inquérito Civil
O arquivamento do Inquérito Civil exige decisão fundamentada do membro do
Ministério Público, devendo-se, na sequência:
a) cientificar pessoalmente os interessados sobre o arquivamento, informando
sobre a possibilidade de apresentar razões escritas ou documentos até o
momento da apreciação do arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério
Público (arts. 65, §1o e §2o; e 66 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019); e
b) remeter os autos ao Conselho Superior do Ministério Público após a
cientificação de todos os interessados, no prazo de 03 (três) dias, contados do
último ato de cientificação.
Os interessados não localizados são considerados cientificados a partir da
publicação do extrato do arquivamento no Diário Eletrônico do MPPR, conforme
previsão do art. 65, §3o, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019.167
8-1.5.6.1.1 – Arquivamento do Inquérito Civil em decorrência de Compromisso de
Ajustamento de Conduta
Nos arquivamentos decorrentes da celebração de Compromisso de Ajustamento

167 Para essas publicações, não há captação automática de informações pelo PRO-MP, de forma que é
necessário encaminhar os dados para publicação, conforme as regras de veiculação do Diário
Eletrônico do MPPR.
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de Conduta, é necessário que a promoção de arquivamento consigne, de modo
expresso, se o ajuste abrange integral ou parcialmente os fatos e pessoas
mencionados na portaria de instauração ou de aditamento (art. 73, I, do Ato
Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019). Nesses casos, além do contido no item 8-1.5.6.1,
retro, é necessário:
a) instaurar, de modo concomitante, o Procedimento Administrativo destinado ao
acompanhamento e fiscalização do Compromisso de Ajustamento de Conduta
(art. 89 e seguintes do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019); e
b) verificar se há interessados que não participaram da assinatura do
Compromisso de Ajustamento de Conduta. Em caso positivo, devem eles serem
cientificados acerca do ajuste (art. 65, III, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019).
8-1.5.6.1.2 – Arquivamento Parcial
O arquivamento parcial pode ocorrer:
a) no curso do Inquérito Civil, isto é, quando a investigação já está madura em
relação a parcela das pessoas e/ou dos fatos (e admite arquivamento quanto a
essa parcela), mas deve prosseguir relativamente a outras pessoas e/ou fatos
(art. 70, I, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019);
b) no momento do ajuizamento da ação, quando a medida judicial não abranger
todos os fatos e/ou pessoas e não houver necessidade de continuidade das
investigações relativamente à parcela não abrangida pela medida judicial (art. 70,
II, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019).168
Caso o arquivamento parcial ocorra de forma concomitante ao ajuizamento de
ação judicial, deve-se anotar a ajuizamento da demanda em sistema oficial de
registro169 e, na sequência, processar o arquivamento do Inquérito Civil, nos
168 Se houver necessidade de continuidade das investigações, deve haver o desmembramento do Inquérito
Civil (arts. 71 e 72, §1º, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019), com especial atenção à correlação entre a
definição do objeto de cada um dos Inquéritos Civis, a promoção de arquivamento e os fatos/pessoas
sobre as quais a investigação prosseguirá.
169 Enquanto estiver em uso o PRO-MP, deve-se salientar que o sistema admite a anotação de apenas uma
solução jurídica. Assim, é recomendável que ocorra o desmembramento do Inquérito Civil, a fim de que
seja possível anotar, de forma completa, as duas soluções jurídicas para o caso em investigação (o
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termos descritos no item 8-1.5.6.1, retro.
8-1.5.6.1.3 – Análise do arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público
Ao apreciar a promoção de arquivamento, o Conselho Superior do Ministério
Público pode homologá-la, converter o feito em diligência para a realização de
atos que reputar imprescindíveis para apreciar a promoção de arquivamento ou
rejeitar o arquivamento (art. 67 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019).
8-1.5.6.1.3.1 – Homologação do arquivamento
Homologado o arquivamento, o dado será anotado pela Secretaria do Conselho
Superior do Ministério Público, o procedimento será encerrado no sistema oficial
de registro e os autos físicos serão diretamente remetidos à Divisão Geral de
Arquivo, do MPPR, localizada em Curitiba-PR. Se, porventura, houver necessidade
de que os autos físicos retornem à unidade de trabalho de origem, o Agente
Ministerial e a respectiva equipe de apoio devem solicitar, de modo expresso, a
referida devolução.
8-1.5.6.1.3.2 – Conversão em diligência
Convertido o Inquérito Civil em diligência, essas providências devem ser
adotadas, de modo prioritário, pela unidade ministerial a que se atrela o
procedimento, com a posterior devolução dos autos ao órgão colegiado (art. 68 do
Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019).
O Agente Ministerial deve dedicar especial atenção aos feitos devolvidos pelo
Conselho Superior do Ministério Público, distinguindo aqueles em que foram
indicadas diligências necessárias à deliberação do órgão colegiado daqueles em
que a indicação de diligências pelo Conselho Superior do Ministério Público
ocorreu em um contexto de rejeição do arquivamento (item 8-1.5.6.1.3.3, adiante).
No primeiro caso, as diligências devem ser realizadas de modo prioritário e o feito
deve ser restituído ao Conselho Superior do Ministério Público para deliberação.
ajuizamento da demanda e o arquivamento do Inquérito Civil). De igual modo, essa solução viabiliza que
o caderno procedimental original seja mantido na Comarca, conforme exige o art. 11, §3 o, da Lei n.
11.419/2006.
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No último, as diligências indicadas devem ser operacionalizadas em um contexto
de continuidade das investigações.
8-1.5.6.1.3.3 – Rejeição do arquivamento
Se o Conselho Superior do Ministério Público rejeitar a promoção de
arquivamento, os autos serão restituídos à unidade ministerial a que se atrela o
procedimento para a continuidade das investigações ou ajuizamento de demanda
(art. 69 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019).
Nessa hipótese, o membro do Ministério Público poderá rever sua decisão (e, por
conseguinte, dar continuidade às investigações/ajuizar a demanda) ou mantê-la.
Nesse último caso, deve comunicar sua decisão à Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de que seja possível designar outro membro para conduzir o caso.
8-1.5.6.1.3.4 – Análise de promoção de arquivamento decorrente de Compromisso
de Ajustamento de Conduta
Nas promoções de arquivamento decorrentes da celebração de Compromisso de
Ajustamento de Conduta, o Conselho Superior do Ministério Público poderá
homologar a avença e o arquivamento dele decorrente, rejeitar o ajuste e o
arquivamento dele decorrente, determinar a realização de diligências
complementares ou indicar a necessidade de adequações no Compromisso de
Ajustamento de Conduta.
As homologações processam-se da forma descrita no item 8-1.5.6.1.3.1, ocasião
em que o Conselho Superior do Ministério Público comunicará sua decisão ao
órgão de execução (art. 76, caput, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019). Ainda, o
referido órgão colegiado poderá determinar que o órgão de execução lhe
encaminhe o Procedimento Administrativo destinado ao acompanhamento e
fiscalização da avença após a verificação do adimplemento das obrigações,
conforme previsto no art. 76, par. único, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019.
As rejeições processam-se da forma descrita no item 8-1.5.6.1.3.3, conforme o
contido no art. 78 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019.
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Nos casos em que há determinação para realização de diligências, é necessário
identificar se essas implicam (ou não) alterações no Compromisso de
Ajustamento de Conduta. Caso não haja repercussão para o conteúdo do Termo,
as diligências devem ser realizadas conforme descrito no item 8-1.5.6.1.3.2 (art.
77, §2o, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019). Na hipótese de ser apontada a
necessidade de adequação do ajuste, o membro do Ministério Público poderá
rever sua decisão (e, por conseguinte, alterar o Compromisso de Ajustamento de
Conduta) ou mantê-la. Nesse último caso, deve comunicar sua decisão à
Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que seja possível designar outro membro
para conduzir o caso (art. 77, §1o e §3o do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019).
8-1.5.6.2 – Desarquivamento do Inquérito Civil
Por meio de decisão fundamentada, o Agente Ministerial pode determinar o
desarquivamento de Inquérito Civil arquivado há menos de seis meses, ocasião
em que deverá indicar a superveniência de novas provas ou de fato relevante e
conexo ao Inquérito Civil arquivado (art. 81 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019).
Retomadas as investigações, caso não haja o ajuizamento de demanda, deve-se
promover novo arquivamento fundamentado, conforme previsto no art. 81, §2 o, do
Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019. Caso o arquivamento haja ocorrido há mais de
seis meses, deverá ser instaurado novo Inquérito Civil, sem prejuízo do
aproveitamento das provas anteriormente colhidas (art. 81, § 1 o, do Ato Conjunto
PGJ/CGMP n. 01/2019).
8-1.5.6.3 – Ajuizamento de ação
Encerrado o ajuizamento de ação por meio de ação judicial, o Agente Ministerial
deve atentar se a demanda abrange todo o objeto do Inquérito Civil. Em caso
positivo, o Inquérito Civil deve ser encerrado pelo ajuizamento da demanda,
ocasião em que deve inserir cópia da petição inicial e anotar o número dos autos
judiciais no PRO-MP ou ePROMP.
Caso a demanda não abranja todo o objeto do Inquérito Civil, o membro do
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Ministério Público deve avaliar se a parcela remanescente exige continuidade das
investigações ou dá ensejo à promoção de arquivamento.
Havendo continuidade das investigações, deve haver o desmembramento do
Inquérito Civil, nos termos do art. 72, §1o, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019.
Sendo cabível o arquivamento da parcela remanescente do Inquérito Civil, deve
ser lançada a promoção de arquivamento, observando o descrito no item 81.5.6.1.2, retro.

8-1.6 – Procedimento Administrativo
8-1.6.1 – Considerações Gerais
8-1.6.1.1 – Procedimento Administrativo e atividade-meio: vedação
O Procedimento Administrativo é instrumento para o exercício da atividade-fim.
Logo, não deve ser utilizado para o desenvolvimento de atividades-meio,
conforme previsão do art. 82, par. único, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019.
8-1.6.1.2

–

Procedimento

Administrativo

como

sucedâneo

de

outros

procedimentos: vedação
O Procedimento Administrativo não deve ser utilizado como sucedâneo de outros
procedimentos extrajudiciais. Logo, não deve ser utilizado nas hipóteses de
instauração de Inquérito Civil, Procedimento Preparatório e de Procedimento
Investigatório Criminal (art. 83, caput, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019). Por
conseguinte, não se volta à investigação de ilícitos cíveis ou criminais, nem à
lesão (ou ameaça de lesão) de interesses transindividuais (art. 83, §1 o, do Ato
Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019). Caso, no curso do Procedimento Administrativo,
sobrevenham informações sobre fato que demande tal ordem de apuração, o
Agente Ministerial deve instaurar o procedimento investigatório correto ou, caso
não detenha atribuição na área, encaminhar notícia do fato a quem a detiver (art.
83, §2o, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019).
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8-1.6.1.3 – Portaria sucinta
O ato inicial dos Procedimentos Administrativos envolve a lavratura de portaria
sucinta pelo membro do Ministério Público. Em tal oportunidade, o Agente
Ministerial deve observar o contido no art. 85 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n.
01/2019, incluindo a expressa indicação da hipótese prevista no art. 82 do Ato
Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019 a que se amolda o caso concreto.
8-1.6.1.4 – Registro do Procedimento Administrativo no PRO-MP (ou ePROMP)
O registro do Procedimento Administrativo no PRO-MP ou ePROMP deve ocorrer
concomitantemente à edição da portaria de instauração, sendo vedada a
tramitação de Procedimentos Administrativos sem a efetivação do referido
registro (art. 2º do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 02/2010).
As diferentes modalidades de Procedimentos Administrativos possuem
finalidades diversas e, por conseguinte, desdobramentos variados. Assim sendo,
no momento do registro, deve-se dedicar especial atenção ao preenchimento do
campo “Motivo da Instauração” do PRO-MP (ou ePROMP).
8-1.6.1.5 – Prazos
O prazo para conclusão dos Procedimentos Administrativos é de 1 (um) ano,
conforme previsão do art. 87 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019. Quanto aos
demais prazos, aplicam-se os prazos previstos para o Inquérito Civil, descritos no
item 8-1.5.3, retro, em razão da incidência dos arts. 86 e 88 do Ato Conjunto
PGJ/CGMP n. 01/2019.
8-1.6.1.5.1 – Prorrogação do prazo para conclusão (encerramento) do procedimento
Na prorrogação do prazo para conclusão (encerramento do procedimento), o
Agente Ministerial deve observar que:
a) há necessidade de que seja proferida decisão fundamentada, indicando as
diligências imprescindíveis para a conclusão do procedimento ou as razões que
apontam a necessidade de sua continuidade; e
b) o teor da referida decisão deve ser anotado no PRO-MP ou ePROMP.
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8-1.6.1.5.2

–

Estabelecimento

de

prazos

referentes

a

atividades

de

acompanhamento
Na instauração de Procedimentos Administrativos voltados à efetivação de
atividades de acompanhamento que, a priori, desenvolvem-se por prazo
indeterminado, é recomendável que o Agente Ministerial busque estabelecer
marcos temporais para o desenvolvimento da atividade. É possível, por exemplo,
estabelecer a periodicidade anual ou atrelá-la a lapsos de tempo pertinentes à
atividade que se está a desenvolver (por exemplo, tempo do mandato dos
integrantes de determinado Conselho setorial). A fixação do prazo permite
identificar, de modo mais preciso, as questões discutidas no período em que a
atividade for desempenhada.
8-1.6.2 – Procedimento Administrativo de acompanhamento e fiscalização de
Compromisso de Ajustamento de Conduta
8-1.6.2.1 – Momento da instauração
O Procedimento Administrativo para acompanhamento e fiscalização de
Compromisso de Ajustamento de Conduta volta-se à verificação do cumprimento
dos ajustes dessa espécie celebrados em Inquéritos Civis e Procedimentos
Preparatórios170, de forma que o referido Procedimento Administrativo deve ser
instaurado concomitantemente ao arquivamento do Inquérito Civil ou
Procedimento Preparatório (art. 89 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019).
8-1.6.2.2 – Documentos essenciais
No momento da instauração, o Agente Ministerial deve atentar para a necessidade
de que o Procedimento Administrativo seja instruído com os documentos
mínimos descritos no art. 90 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019, isto é, devem
constar dos autos:
a) uma via original do Termo acompanhada dos anexos que porventura o
170 Quando a avença é celebrada em Procedimento Administrativo de Tutela de Interesses Individuais
indisponíveis, deve ser ela acompanhada e fiscalizada no próprio procedimento em que foi celebrada
(art. 89, §1o, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019).
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integrem, a fim de que seja observado o art. 425, §2 o, do CPC (art. 90, I, do Ato
Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019); e
b) cópia dos documentos pessoais dos compromissários e/ou os documentos que
demonstrem que os Signatários do Termo possuem poder de representação dos
compromissários (art. 90, II c.c. arts. 123 e 124 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n.
01/2019).
8-1.6.2.3 – Diligências para acompanhamento e fiscalização do ajuste
O Agente Ministerial deve controlar, de forma próxima, os prazos fixados no
Compromisso de Ajustamento de Conduta, bem como realizar as diligências que
se fizerem necessárias para fiscalizar o cumprimento da avença.
8-1.6.2.3.1 – Obrigações de não fazer
Nas hipóteses em que os Compromissos de Ajustamento de Conduta fixem
obrigações de não fazer, o Procedimento Administrativo de acompanhamento e
fiscalização deve perdurar por prazo razoável. Por sua vez, devem ser realizadas
diligências periódicas, com interregno máximo de 90 (noventa) dias, voltadas a
verificar se o compromissário adotou a conduta ou a ação a que se comprometeu
não realizar (art. 92 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019).
8-1.6.2.4 – Cumprimento das obrigações
Verificado o cumprimento das obrigações, o Agente Ministerial deve observar se,
no caso concreto, o Conselho Superior do Ministério Público, por ocasião do
arquivamento do Inquérito Civil ou Procedimento Preparatório, indicou a
necessidade de remessa do Procedimento Administrativo de fiscalização do
ajuste àquele órgão colegiado, conforme autoriza o art. 76, par. único, do Ato
Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019.
Caso haja tal determinação, deve observar o descrito no item 8-1.6.2.4.1, adiante.
Nas demais hipóteses, deve observar o contido no art. 91, caput e §2o, do Ato
Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019, de molde a:
a) promover o arquivamento por meio de decisão fundamentada, indicando o
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cumprimento da avença;
b) cientificar o Noticiante e os interessados acerca do arquivamento; e
c) anotar a promoção de arquivamento no PRO-MP (ou ePROMP), de forma a
permitir a ciência do Conselho Superior do Ministério Público acerca do
arquivamento.
8-1.6.2.4.1 – Eventual envio do procedimento ao Conselho Superior do Ministério
Público
Nos termos do art. 76, par. único, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019, o
Conselho Superior pode solicitar que o Procedimento Administrativo em que for
acompanhado e fiscalizado o cumprimento do ajuste firmado em Inquérito Civil ou
Procedimento Preparatório seja encaminhado àquele órgão colegiado após a
constatação do adimplemento.
Nesses casos, o Agente Ministerial deve observar o art. 91, caput e §1o, do Ato
Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019, de molde a:
a) promover o arquivamento por meio de decisão fundamentada, indicando o
cumprimento da avença;
b) cientificar o Noticiante e os interessados acerca do arquivamento; e
c) encaminhar os autos ao Conselho Superior do Ministério Público no prazo de 03
(três) dias contados da última cientificação.
Nessa hipótese, se o Conselho Superior do Ministério Público discordar do Agente
Ministerial e entender que houve descumprimento total ou parcial da avença, os
autos serão restituídos ao órgão de execução, nos termos do art. 93 do Ato
Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019. Em tal ocasião, o membro do Ministério Público
responsável pela decisão de arquivamento poderá rever seu posicionamento ou
mantê-lo. Nesse último caso, deve comunicar o fato à Procuradoria-Geral de
Justiça, a fim de que haja a designação de outro Agente Ministerial para
prosseguir com a fiscalização ou promover a execução do título.
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8-1.6.2.5 – Repactuação das obrigações: aditamento do Compromisso de
Ajustamento de Conduta
Caso haja repactuação das obrigações inicialmente previstas no Compromisso de
Ajustamento de Conduta, deve ser ela formalizada por meio de aditamento ao
Compromisso de Ajustamento de Conduta original. O aditamento deve ser
submetido ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme o art. 96 do Ato
Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019.
8-1.6.2.6 – Descumprimento das obrigações
Verificado o descumprimento total ou parcial do Compromisso de Ajustamento de
Conduta, o órgão de execução com atribuição para fiscalizar o cumprimento do
ajuste deverá promover a execução do título, no prazo máximo de 60 (sessenta)
dias (art. 94 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019). Em tal caso, deve anotar o
dado corretamente no PRO-MP171 ou ePROMP. De forma excepcional, o Agente
Ministerial pode postergar a execução, ocasião em que deverá observar o
regramento previsto no art. 95 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019.
8-1.6.3 – Procedimento Administrativo de Acompanhamento e Fiscalização de
Políticas Públicas e Instituições
8-1.6.3.1 – Objeto
Nos termos do art. 97 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019, o objeto dessa
espécie de procedimento é efetuar o acompanhamento de políticas públicas e
instituições. É comum que essas atividades se prolonguem no tempo por prazo
indeterminado, razão pela qual o Agente Ministerial deve, sempre que possível:
a) individualizar os procedimentos de acompanhamento de instituições, de forma
a instaurar um procedimento específico para cada instituição acompanhada;
b) minudenciar a política pública que está a acompanhar, tornando claro o objeto
do procedimento;

171 No PRO-MP, deve utilizar o ícone “Solução Jurídica”, selecionando “Dados básicos” » “Tipo” » “Execução de
Título Executivo”.
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c) buscar estabelecer marcos temporais para o início e término dos
procedimentos (ver item 8-1.6.1.5.2, retro), ocasião em que é oportuno: (c.1)
indicar esses marcos temporais na portaria de instauração; (c.2) no momento do
encerramento do procedimento, elaborar relatório sucinto, em que se indiquem
as questões acompanhadas ao longo do período, as já resolvidas e aquelas ainda
em discussão; (c.3) na instauração de procedimento voltado a iniciar um novo
ciclo de acompanhamento, apontar os marcos temporais descritos na alínea “c.1”,
retro, bem como instrui-lo com o relatório descrito em “c.2”, retro.
8-1.6.3.2 – Procedimento Administrativo de acompanhamento vs. livros virtuais
As visitas, vistorias e inspeções periódicas para as quais haja “Livros Virtuais”
disponíveis no PRO-MP (ou ePROMP) devem ser ali registradas. Somente se
admite o registro de visitas, vistorias e inspeções em Procedimentos
Administrativos de acompanhamento se não houver Livro Virtual disponível ou
nos casos em que seja necessário a realização de diligências diversas da própria
visita, vistoria ou inspeção.
8-1.6.3.3 – Procedimento Administrativo de acompanhamento vs. procedimentos
investigatórios
Os Procedimentos Administrativos de acompanhamento não se prestam à
investigação de fatos ou pessoas. Se, no curso da atividade de acompanhamento,
sobrevier informação sobre fato ou circunstância que enseje investigação, o
Agente Ministerial deve observar o art. 83, §2 o, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n.
01/2019 e, de imediato, instaurar o procedimento pertinente e necessário à
apuração.
8-1.6.3.4 – Acompanhamento de políticas públicas
Não raro, a execução de políticas públicas é tarefa complexa, que exige o
exercício de discricionariedade pela Administração Pública e ultrapassa o
manuseio de instrumentos estritamente jurídicos. Ao acompanhar a execução de
determinada política pública, o Agente Ministerial deve buscar conhecer o
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regramento jurídico da referida política, as exigências de outras ordens que
permeiam sua implantação e os indicadores sociais e locais a ela pertinentes, a
fim de obter avaliação mais precisa acerca da realidade em que intervirá. Nessas
ocasiões, deve privilegiar a negociação com os interlocutores, inclusive quanto à
definição material e temporal dos critérios de eventual implementação ou
aperfeiçoamento da política pública em acompanhamento (art. 99, par. único, do
Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019).
8-1.6.3.5 – Promoção de arquivamento
As promoções de arquivamento dos Procedimentos de Acompanhamento devem
ser fundamentadas, indicando a cessação da justificativa que levou à instauração
do feito, com a cientificação dos interessados porventura identificados e
anotação do respectivo conteúdo no PRO-MP ou ePROMP (art. 100 do Ato
Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019).
8-1.6.4 – Procedimento Administrativo de Tutela de Interesses Individuais
Indisponíveis
8-1.6.4.1 – Proteção à intimidade dos interessados e decretação de sigilo
Em muitos casos, os Procedimentos Administrativos destinados à Tutela de
Interesses Individuais Indisponíveis atrelam-se a situações de vulnerabilidade a
que estão expostas crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência ou
portadoras de alguma espécie de doença ou enfermidade. A questão deve ser
objeto de atenção do Agente Ministerial e, quando necessário, ensejar decisão
que decrete fundamentadamente o sigilo.
8-1.6.4.2 – Prestação de informações ao interessado
Por envolver a tutela de interesse individual indisponível, o Agente Ministerial deve
observar a necessidade de prestar informações ao interessado acerca do
andamento e do desfecho do procedimento extrajudicial, assim como acerca da
eventual demanda judicial dele decorrente (art. 102 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n.
01/2019).
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8-1.6.4.3 – Ajuizamento de ação
O Procedimento Administrativo de Tutela de Interesses Individuais Indisponíveis
pode ser encerrado pelo ajuizamento de demanda judicial, ocasião em que o
referido desfecho, o número dos autos e o Juízo devem ser anotados no PRO-MP
ou ePROMP.
8-1.6.4.3.1 – Correta identificação do pleito formulado ao Poder Judiciário
No momento da anotação da solução jurídica no PRO-MP (ou ePROMP), o Agente
Ministerial deve atentar para as diferentes modalidades de demandas judiciais
passíveis de cadastramento no PRO-MP (ou ePROMP), orientando a equipe de
apoio a esse respeito. Assim, nos casos em que há formulação de pedido judicial
de homologação de acordo firmado na Promotoria de Justiça (relativamente a
alimentos, reconhecimento de paternidade, por exemplo), no momento do
cadastramento da “solução jurídica”, deve haver a indicação correta da
modalidade de demanda judicial.172
8-1.6.4.4 – Compromisso de Ajustamento de Conduta
Os eventuais Compromissos de Ajustamento de Conduta celebrados em
Procedimentos Administrativos de Tutela de Interesses Individuais Indisponíveis
devem ser acompanhados e fiscalizados nos próprios autos do procedimento em
comento (art. 89, §1o, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019), de modo que o
encerramento do feito somente ocorrerá depois de identificado o adimplemento
das obrigações ou em razão do ajuizamento da execução do título.
Identificado o adimplemento das obrigações, o Procedimento Administrativo
deve ser arquivado, por meio de decisão fundamentada, cientificando-se os
interessados acerca da providência e da possibilidade de interposição de recurso
(art. 103, §1o e §2o, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019). Caso seja necessário o

172 No PRO-MP, os pedidos de homologação de acordos devem ser anotados na funcionalidade “Solução
Jurídica”, com as seguintes informações: “Dados básicos” » “Tipo” » “Homologação de Acordo
Extrajudicial”. De igual forma, no cadastramento de medidas protetivas, a “Solução Jurídica” deve ser
anotada com as seguintes informações: “Dados básicos” » “Tipo” » “Requerimento Medida Protetiva”.
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ajuizamento da execução do título, o dado deve ser anotado corretamente no
PRO-MP173 ou ePROMP.
8-1.6.4.5 – Promoção de arquivamento
O arquivamento dos Procedimentos Administrativos de Tutela de Interesse
Individual Indisponível deve ser levado a efeito por meio de decisão
fundamentada, oportunidade em que se deverá cientificar os Noticiantes e
eventuais interessados acerca da decisão e da possibilidade de interposição de
recurso (art. 103, §1o, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019).
8-1.6.4.6 – Interposição de recurso contra a promoção de arquivamento
Na recepção e processamento dos recursos interpostos contra promoções de
arquivamento de Procedimentos Administrativos voltados à tutela de interesses
individuais indisponíveis, o membro do Ministério Público deve observar o contido
no art. 103, §2o c.c. art. 13 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019, com especial
atenção aos seguintes pontos:
a) o recurso deve ser apresentado perante o órgão de execução responsável pela
decisão de arquivamento e juntado aos autos do Procedimento Administrativo;
b) uma vez juntado o recurso, os autos devem ser encaminhados à conclusão,
ocasião em que o Agente Ministerial poderá ratificar a promoção de arquivamento
ou reconsiderá-la;
c) mantida a decisão de arquivamento, os autos devem ser remetidos ao Conselho
Superior do Ministério Público, que apreciará o recurso.
8-1.6.4.6.1 – Reconsideração da decisão de arquivamento ou provimento do recurso
Caso o Agente Ministerial reconsidere a decisão de arquivamento, deverá
prosseguir com a instrução do procedimento ou, se cabível, ajuizar a demanda
pertinente. De igual forma, nos casos em que der provimento ao recurso, o

173 No PRO-MP, no cadastramento de execução de Termos de Ajustamento de Conduta, a “Solução Jurídica”
deve ser anotada com as seguintes informações: “Dados básicos” » “Tipo” » “Execução de Título
Executivo”.
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Conselho Superior do Ministério Público indicará, de modo fundamentado, a
necessidade de continuação da instrução ou, se cabível, apontar a necessidade de
ajuizamento de ação (art. 103, §2 o c.c. art. 14 Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019).
Nesse caso, os autos serão restituídos ao órgão de execução, podendo o Agente
Ministerial responsável pelo arquivamento dar cumprimento às determinações do
Conselho Superior do Ministério Público ou solicitar a designação de outro
membro do Ministério Público para que o faça (art. 103, §2 o c.c. art. 14 §1o e §2o, do
Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019).
8-1.6.4.6.2 – Ausência ou desprovimento do recurso
Se não houver interposição de recurso ou se for ele desprovido, os autos serão
arquivados no órgão de execução (art. 103, §2 o c.c. art. 12 do Ato Conjunto
PGJ/CGMP n. 01/2019), sem prejuízo do eventual acondicionamento dos autos no
Arquivo Geral (Divisão de Arquivo), do MPPR.
8-1.6.5 – Procedimento Administrativo de Outras Atividades não sujeitas a Inquérito
Civil
Os Procedimentos Administrativos destinados a instrumentalizar atividades não
sujeitas a Inquérito Civil possuem caráter residual, de modo que o Agente
Ministerial deve atentar para a necessidade de indicar, na portaria de instauração,
as razões pelas quais descabe a instauração de Inquérito Civil (art. 105 do Ato
Conjunto

PGJ/CGMP n.

01/2019).

É

oportuno

rememorar,

também,

a

impossibilidade de se utilizar Procedimentos Administrativos para operacionalizar
atividades-meio (item 8-1.6.1.1) e como sucedâneos de outros procedimentos
(item 8-1.6.1.2).
Por sua vez, a promoção de arquivamento deve indicar, por meio de decisão
fundamentada, a cessação dos motivos que geraram a instauração, cientificandose os interessados porventura identificados e registrando-se o dado no PRO-MP
ou ePROMP (art. 106 c.c. art. 100 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019).
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8-1.6.6 – Convolação de Procedimento Administrativo em outras espécies de
procedimentos: limites
A possibilidade de convolação de Procedimentos Administrativos prevista no art.
136 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019 destina-se a corrigir os equívocos de
instauração tão logo sejam eles detectados. Não é correto (e, em tese, configura
desvio de finalidade) instaurar Procedimento Administrativo em vez do
procedimento cabível, contando com a possibilidade de futura convolação.

8-1.7 – Recomendações
8-1.7.1 – Considerações gerais
A Recomendação é instrumento de persuasão (portanto, não coercitivo)
destinado ao convencimento do destinatário quanto à necessidade de adoção de
providências, omissivas ou comissivas, voltadas à cessação de lesão ou ameaça
de lesão a interesses tutelados pelo Ministério Público. Presta-se, também, à
prevenção de responsabilidades e à busca da correção de condutas (art. 107 do
Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019).
8-1.7.2 – Providências preliminares
Salvo os casos de efetiva urgência, a expedição da Recomendação deve ser
antecedida pela realização de diligências preliminares destinadas à reunião de
informações suficientes acerca da questão a ser tratada pelo ato.
8-1.7.3 – Procedimentalização
As Recomendações são atos formais, que podem ser expedidos no bojo de
Inquéritos Civis, Procedimentos Preparatórios e Procedimentos Administrativos
(art. 108, caput, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019). Excepcionalmente, em
casos urgentes, admite-se a expedição de Recomendação antes da instauração
de procedimento, casos em que a referida instauração deverá ocorrer no prazo de
até 48 (quarenta e oito) horas da expedição do ato (art. 108, par. único, do Ato
Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019).
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8-1.7.4 – Destinatários da Recomendação
A Recomendação deve ser endereçada a quem detenha poder, competência ou
atribuição para a adoção das medidas recomendadas, bem como poderá ser
dirigida àqueles que reúnam condições para contribuir com a salvaguarda dos
interesses ou direitos que o Ministério Público visa a tutelar no caso concreto (art.
109, caput e par. único, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019).
8-1.7.4.1 – Prerrogativa de função
Relativamente a chefes de diferentes Ministérios Públicos, membros do Ministério
Público com atribuições em segundo grau, membros dos Tribunais, chefes dos
Poderes Executivo Federal e Estadual, membros do Poder Legislativo Federal e
Estadual, membros dos Tribunais de Contas, Conselheiros do Conselho Nacional
de Justiça e Conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público, as
recomendações devem ser encaminhadas por intermédio da Procuradoria-Geral
de Justiça (art. 110 c.c. art. 38 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019).
8-1.7.5 – Conteúdo da Recomendação
A Recomendação é ato do membro do Ministério Público, que deverá atentar para
os seguintes pontos no momento da expedição (art. 111 do Ato Conjunto
PGJ/CGMP n. 01/2019):
a) necessidade de exposição dos argumentos fáticos e jurídicos que justificam a
expedição da Recomendação;
b) a indicação, clara e objetiva, das medidas recomendadas e do respectivo prazo
para implementação.174 O prazo em questão deve ser razoável e compatível com a
complexidade das medidas recomendadas;
c) a fixação de prazo para que o destinatário da recomendação informe sobre o
acatamento da recomendação;

174 Em outras palavras, deve-se evitar recomendações genéricas que utilizem expressões como “a adoção
de todas as providências necessárias” ou equivalentes. Em seu lugar, devem ser declinadas,
concretamente, quais são as providências que se espera que o destinatário adote.
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d) a exposição das possíveis consequências do descumprimento, devendo-se
buscar indicar somente providências que possam efetivamente ser adotadas
caso verificado o não-acatamento;
e) a avaliação sobre a necessidade de imediata divulgação do ato e o meio pelo
qual será ele publicizado.
8-1.7.6 – Acompanhamento do cumprimento da recomendação
Como regra, as recomendações indicarão dois prazos. Por um lado, haverá o prazo
para que o destinatário informe se acatará (ou não) a recomendação. Por outro,
haverá o prazo para a implementação das medidas recomendadas de forma
propriamente dita.
8-1.7.6.1 – Resposta à recomendação
O Agente Ministerial deve assinalar prazo para que o destinatário informe se
acatará (ou não) a recomendação. Caso o destinatário apresente resposta
informando que não acatará a recomendação, o Agente Ministerial deverá
apreciá-la de modo fundamentado, ocasião em que poderá rever o ato praticado,
alterá-lo ou rejeitar a resposta apresentada (art. 113 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n.
01/2019).
8-1.7.6.2 – Acompanhamento das medidas recomendadas
Havendo

resposta

expressa

indicando

que

haverá

o

acatamento

da

Recomendação ou a superveniência de dados concretos que permitam inferir que
a Recomendação será acolhida, o Agente Ministerial deverá acompanhar de forma
próxima os prazos fixados para a implementação das medidas recomendadas e a
efetivação das providências pelo destinatário.
8-1.7.6.3 – Adoção de providências
Verificado o desatendimento à Recomendação, a falta de resposta ou a rejeição
fundamentada da resposta apresentada pelo destinatário, o Agente Ministerial
deverá avaliar o caso e adotar as medidas cabíveis, no âmbito de suas atribuições,
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para a obtenção do resultado pretendido (art. 114 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n.
01/2019).

8-1.8 – Compromisso de Ajustamento de Conduta
8-1.8.1 – Considerações gerais
O Compromisso de Ajustamento de Conduta é instrumento formal, com natureza
de título executivo extrajudicial, que visa à adequação das condutas a exigências
legais e constitucionais, a fim de prevenir, cessar ou remover ilícitos ou danos aos
interesses tutelados pelo Ministério Público (art. 115, caput, do Ato Conjunto
PGJ/CGMP n. 01/2019). Em razão dessa natureza, o Compromisso de Ajustamento
de Conduta envolve instrumento bastante útil ao Ministério Público, pois permite
a obtenção do resultado almejado ou, ao menos, que se alcance a fase de
execução sem a necessidade do processo de conhecimento. Para tanto, o Agente
Ministerial deve atentar para os seguintes pontos:
a) a necessidade de que a apuração dos fatos esteja suficientemente madura, a
fim de permitir a objetiva negociação do futuro compromisso, assim como a
imediata adoção de providências caso a negociação não chegue a bom termo;
b) a observação de que o Compromisso de Ajustamento de Conduta não envolve
renúncia de direitos, mas negociação acerca da interpretação da norma jurídica
para o caso concreto e o detalhamento de obrigações, fixando o modo, o tempo e
o lugar do cumprimento (art. 115, §1o, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019);
c) a necessidade de fixação de obrigações líquidas, certas e exigíveis, sob pena de
frustrar a futura execução do título (art. 803, I, do CPC);
d) a necessidade de se preservar uma via original do título, a fim de permitir o
depósito judicial de que trata o art. 425, §2o, do CPC); e
e) a vantajosidade de se obter a homologação judicial do Compromisso de
Ajustamento de Conduta, de molde a transmutá-lo em título executivo judicial e
reduzir futuras discussões em sede de embargos à execução (art. 515, III, do CPC).
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8-1.8.2 – Procedimentalização: prévia existência de procedimento ou demanda
judicial
Nos termos do art. 115, §1o, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019, os
Compromissos de Ajustamento de Conduta podem ser firmados em Inquéritos
Civis, Procedimentos Preparatórios, Procedimentos Administrativos de Tutela de
Interesses Individuais Indisponíveis ou no curso de ação judicial.
8-1.8.2.1 – Inquéritos Civis e Procedimentos Preparatórios
Nos Inquéritos Civis e Procedimentos Preparatórios, o Agente Ministerial deve
avaliar se o Compromisso de Ajustamento de Conduta abrange todo o objeto do
procedimento.
Em caso positivo, deverá submeter o Compromisso de Ajustamento de Conduta à
homologação do Conselho Superior do Ministério Público, acompanhado da
promoção de arquivamento que declare esse dado, observando o contido no art.
73 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019. De forma concomitante, deve haver a
instauração do Procedimento Administrativo de acompanhamento e fiscalização
de Compromisso de Ajustamento de Conduta (item 8-1.6.2, retro).
Em caso negativo ou nas hipóteses em que sejam definidas medidas provisórias
ou parciais, preliminarmente às providências antes mencionadas (submissão do
Compromisso de Ajustamento de Conduta e respectivo arquivamento ao
Conselho Superior do Ministério Público, bem como a instauração do
Procedimento Administrativo de acompanhamento e fiscalização do referido
compromisso), deve-se promover o desmembramento do Inquérito Civil ou
Procedimento Preparatório, conforme previsto nos arts. 70, 71, 72 e 117 do Ato
Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019 (item 8-1.5.5.2, retro).
8-1.8.2.2 – Procedimentos Administrativos de Tutela de Interesses Individuais
Indisponíveis
Se o Compromisso de Ajustamento de Conduta for firmado em Procedimento
Administrativo

de

Tutela

de

Interesses
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acompanhamento e fiscalização ocorrerá nos próprios autos em que a avença for
celebrada (art. 89, §1o, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019). Nesse ponto, o
Agente Ministerial deve atentar que, após verificado o cumprimento do
compromisso, há necessidade de se promover fundamentadamente o
arquivamento, com a cientificação dos interessados acerca dessa providência e
da possibilidade de interposição de recurso (art. 103, §2 o, do Ato Conjunto
PGJ/CGMP n. 01/2019) – item 8-1.6.4.4, retro.
8-1.8.2.3 – Demandas Judiciais
Excetuados os casos de Tutela de Interesses Individuais Indisponíveis, as
propostas de compromissos de ajustamento de conduta a serem firmados no
curso de demandas judiciais devem ser submetidas ao exame do Conselho
Superior do Ministério Público (art. 120 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019). Até
que sobrevenha outra solução de encaminhamento da documentação ao
Conselho Superior do Ministério Público, tal providência deve ser levada a efeito
por meio da instauração de Procedimento Administrativo próprio para esse fim.
8-1.8.2.4 – Compromissos de Ajustamento de Conduta em hipóteses de
improbidade administrativa ou de atos previstos na Lei n. 12.486/2013
Considerando a atual previsão do art. 17, §1 o, da Lei n. 8.429/1992, o contido na Lei
n. 12.486/2013 e a disciplina da Resolução CSMP n. 01/2017, é possível a
celebração de compromisso de ajustamento de conduta em relação a atos de
improbidade administrativa. O Agente Ministerial deve observar o regramento
previsto na Resolução CSMP n. 01/2017, com especial atenção aos seguintes
pontos:
a) a necessidade de que o ato em questão possa ser considerado de menor
potencial ofensivo, sendo certo que tal análise não se limita ao valor monetário do
eventual enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário, mas se atrela à violação aos
bens jurídicos tutelados pelas Lei n. 8.429/1992 e Lei n. 12.486/2013 (honestidade,
moralidade, probidade etc.);
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b) a necessidade de assunção, pelo interessado, dos compromissos de: (b.1)
cessação, por completo, da prática ou o envolvimento no ato ilícito; (b.2)
comparecimento, por seus próprios meios, perante o Ministério Público ou o
Poder Judiciário, quando necessário; (b.3) reparação do dano e/ou restituição do
produto ou vantagens (diretas ou indiretas) do enriquecimento;
c) a análise da suficiência da medida para prevenir e reprimir a prática ilícita;
d) a definição de sanções adicionais proporcionais ao ato praticado;
e) se necessário, a fixação de obrigações que mitiguem o risco de ocorrência de
novos atos lesivos;
f) o estabelecimento de prazos razoáveis para o cumprimento da avença e que
levem em consideração o risco de prescrição; e
g) a fixação de garantias (ou a manutenção daquelas já obtidas) para garantir o
ressarcimento ao erário e, mesmo, o pagamento de eventual multa civil.
Conforme a previsão da Resolução CSMP n. 01/2017, o interessado deve ser
assistido por advogado (art. 5 o, §3o) e ser informado sobre os requisitos que
devem ser observados para a celebração do compromisso, as consequências do
descumprimento, bem como acerca de seus direitos, garantias e deveres legais
(art. 3o, par. único; e art. 5o, §1o).
Uma vez firmada a avença, deverá ela ser submetida à homologação do Conselho
Superior do Ministério Público, ocasião em que se observará o regramento
previsto no Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019. Assim, caso o compromisso seja
firmado na fase extrajudicial, deve-se observar as considerações contempladas
no item 8-1.8.2.1, retro. Caso a avença seja firmada no curso de ação judicial,
deve-se observar as orientações contempladas no item 8-1.8.2.3, retro.
8-1.8.3 – Negociações do Compromisso de Ajustamento de Conduta
Nas negociações do Compromisso de Ajustamento de Conduta, o Agente
Ministerial deve dedicar especial atenção aos interesses das pessoas que serão
mais diretamente impactadas pela avença, verificando se estão elas
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adequadamente representadas. Nessa avaliação, deverá ponderar sobre a
conveniência e oportunidade de realizar reuniões e audiências públicas prévias à
celebração do ajuste (art. 122 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019), bem como
facultar a participação de associações, entes, grupos representativos ou pessoas
diretamente interessadas nas negociações (art. 123, §1 o, do Ato Conjunto
PGJ/CGMP n. 01/2019).
8-1.8.4 – Conteúdo do Compromisso de Ajustamento de Conduta
O Compromisso de Ajustamento de Conduta deve ser tomado por termo escrito,
observando-se o contido no art. 118 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019.
8-1.8.4.1 – Partes e interessados
8-1.8.4.1.1 – Compromitentes
Sob o ângulo do Compromitente, o Compromisso de Ajustamento de Conduta
deve ser firmado pelo membro do Ministério Público que atua no órgão de
execução com atribuição na matéria. Além desse Agente Ministerial, o
Compromisso pode ser firmado por membros de outros órgãos ministeriais (ainda
que pertencentes a outros Ministérios Públicos) e representantes de outros
órgãos públicos legitimados (art. 122 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019).
8-1.8.4.1.2 – Compromissários
Na qualidade de Compromissários, devem figurar todas as pessoas físicas e/ou
jurídicas que assumam obrigações, ainda que acessórias, por meio da avença
firmada, ocasião em que se deve observar:
a) a necessidade de qualificar, de modo completo, todos os Compromissários (art.
118, I, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019);
b) a necessidade de que sejam apresentados os documentos pessoais das
pessoas físicas e, na hipótese de representação por procuração, do instrumento
de mandato (art. 123 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019);
c) a necessidade de que sejam apresentados os documentos que demonstram os
poderes detidos pelo representante da pessoa jurídica que firmará o ajuste (art.
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124 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019).
8-1.8.4.1.3 – Testemunhas
É conveniente que, além do Compromitente, dos Compromissários e dos
eventuais intervenientes, sejam selecionadas pessoas que acompanharam as
negociações para firmar o Compromisso de Ajustamento de Conduta na qualidade
de testemunhas (art. 122, §2o, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019).
8-1.8.4.1.4 – Participação de advogados
Os interessados podem constituir advogados para representá-los na fase de
negociação e/ou assisti-los na assinatura do Compromisso de Ajustamento de
Conduta (art. 125 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019). No entanto, nos casos
em que o Compromisso de Ajustamento de Conduta versar sobre os atos
previstos na Lei n. 8.429/1992 e/ou na Lei n. 12.846/2013, a assistência do
advogado é obrigatória (art. 5o, §3o, da Resolução CSMP n. 01/2017).
8-1.8.4.2 – Fundamentos de fato e de direito
O Compromisso de Ajustamento de Conduta deve descrever, de modo concreto,
os fatos sobre os quais versa e indicar as razões de direito que autorizam a sua
celebração, de forma a tornar claro o objeto da avença (art. 118, II, do Ato Conjunto
PGJ/CGMP n. 01/2019).
8-1.8.4.3 – Obrigações
Na redação do Termo que estampa o Compromisso de Ajustamento de Conduta,
como regra, devem ser fixadas obrigações líquidas, certas e exigíveis,
privilegiando-se a tutela específica (art. 118, III c.c. arts. 126 e 127 do Ato Conjunto
PGJ/CGMP n. 01/2019). Ainda, é necessário indicar, de modo expresso, de que
forma será demonstrado o cumprimento das obrigações fixadas (art. 118, V, do Ato
Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019).
Caso se estabeleça que o cumprimento das obrigações será apurado mediante
auxílio técnico (art. 131 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019), é necessário
estabelecer a corolária obrigação acessória, ocasião em que o órgão ou entidade
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que prestará o auxílio deverá figurar como Compromissário ou, no mínimo, como
Interveniente.
8-1.8.4.4 – Prazos
Como consequência lógica da fixação de obrigações líquidas, certas e exigíveis,
faz-se necessário estabelecer, de forma objetiva, o prazo para cumprimento das
obrigações fixadas (art. 118, IV, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019), assim
como os eventuais prazos para que os Compromissários demonstrem o
cumprimento da obrigação.
8-1.8.4.5 – Garantias e cominações
Na celebração do Compromisso de Ajustamento de Conduta, deve-se buscar o
estabelecimento de garantias, multas e/ou outras cominações, que incidirão na
hipótese de descumprimento das obrigações (art. 118, VI c.c art. 128 do Ato
Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019). Nesse mister, é necessário que as cominações
sejam proporcionais e adequadas, atentando-se para a natureza das garantias, o
momento de incidência e a forma de apuração (art. 128, §1 o e §2o, do Ato Conjunto
PGJ/CGMP n. 01/2019).
8-1.8.4.6 – Destinação de valores
Até que sobrevenha disposição em sentido diverso, os valores decorrentes de
indenizações, multas e garantias deverão ser destinados preferencialmente a
Fundos que possuam o escopo daquele previsto no art. 13 da Lei 7.347/1985. Caso
se pretenda destinar os valores a fundos de outras espécies, o Agente Ministerial
deve atentar para a natureza do fundo em questão, a fim de evitar que o valor
acabe por ser restituído, ao fim e ao cabo, para o próprio Compromissário. 175
8-1.8.5 – Eficácia do Compromisso de Ajustamento de Conduta
Ao firmar o Compromisso de Ajustamento de Conduta, o Agente Ministerial deve
observar que:

175 Isso acontece quando o Fundo é o mecanismo previsto para a execução orçamentária de toda uma área
(saúde, por exemplo) e a pessoa jurídica de direito público é o Compromissário.
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a) os ajustes firmados em Procedimentos Administrativos de Tutela de Interesses
Individuais Indisponíveis possuem eficácia desde a assinatura (art. 118, §1 o, do Ato
Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019); e
b) os compromissos firmados em Inquéritos Civis ou Procedimentos
Preparatórios, salvo pactuação em sentido diverso, produzem efeitos a partir da
data da homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público (art. 118, §2 o,
do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019).
8-1.8.5.1 – Homologação judicial
O Agente Ministerial deve avaliar a conveniência e oportunidade de submeter à
homologação judicial os Compromissos de Ajustamento de Conduta celebrados
em

Inquéritos

Civis,

Procedimentos

Preparatórios

ou

Procedimentos

Administrativos de Tutela de Interesses Individuais Indisponíveis, pois tal
providência faz com que o Compromisso de Ajustamento de Conduta passe ao
status de título executivo judicial, reduzindo o âmbito de discussões em eventual
e futura execução (art. 119, caput, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019). Sobre o
tema, tem-se que a adoção de tal providência não gera prejuízos para a eficácia
do título (art. 119, caput, primeira parte, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019) e
deve ser adotada depois da homologação da avença pelo Conselho Superior do
Ministério Público nos casos em que essa é exigível (art. 119, par. único, do Ato
Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019).
8-1.8.6 – Acompanhamento, fiscalização, cumprimento e consequências do
descumprimento do Compromisso de Ajustamento de Conduta
Nas atividades voltadas ao acompanhamento, fiscalização, identificação do
cumprimento e atuação em face do descumprimento do Compromisso de
Ajustamento de Conduta firmado em Inquérito Civil ou Procedimento
Preparatório, o Agente Ministerial deve observar as considerações anteriormente
feitas

por

ocasião

da

análise

do

Procedimento

Administrativo

de

acompanhamento e fiscalização de Compromisso de Ajustamento de Conduta
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(itens 8-1.6.2.3 a 8-1.6.2.6, retro).
Relativamente a Compromissos de Ajustamento de Conduta firmados em
Procedimentos

Administrativos

de

Tutela

de

Interesses

Individuais

Indisponíveis, são cabíveis as mesmas cautelas e recomendações ali
contempladas, com as seguintes adaptações:
a) caso identificado o cumprimento das obrigações, deve-se promover o
arquivamento fundamentado do Procedimento Administrativo de Tutela de
Interesses Indisponíveis, cientificando os interessados acerca da decisão e da
possibilidade de interposição de recurso (art. 103, §1 o e §2o, do Ato Conjunto
PGJ/CGMP n. 01/2019) – ver item 8-1.6.4.4, retro.
b) a eventual repactuação da avença deve ser formalizada por meio de aditamento
ao Compromisso de Ajustamento de Conduta original sem a necessidade de
submissão ao Conselho Superior do Ministério Público; e
c) identificado o descumprimento das obrigações, deve-se promover a execução
do título extrajudicial, nos moldes descritos no item 8-1.6.4.4, retro.
Por fim, o acompanhamento dos Compromissos de Ajustamento de Conduta
firmados no curso das ações judiciais deve ser levado a efeito no bojo da própria
demanda em que foi celebrado. Para tanto, é recomendável cadastrar o processo
judicial no “Sistema Push” disponibilizado no PRO-MP (ícone “Acomp. Processual
(PUSH)” » “Inclusão de Processos”). Identificado o descumprimento do ajuste,
devem ser adotadas as providências necessárias à “execução” do título judicial.

8-1.9 – Audiências e reuniões públicas
8-1.9.1 – Regras aplicáveis
As audiências públicas são regulamentadas pela Resolução CNMP n. 82/2012 (com
alterações posteriores) e pela Resolução PGJ n. 965/2012, de forma que cabe ao
Agente Ministerial inteirar-se acerca dessa disciplina e das providências
preliminares e posteriores ali previstas.
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8-1.9.2 – Finalidade
Nos termos do art. 1o da Resolução CNMP n. 82/2012, as audiências públicas
destinam-se a (a) recolher de elementos de informação que auxiliem a condução
dos procedimentos sob responsabilidade do Ministério Público; (b) identificar
demandas sociais que exijam a instauração de procedimentos; (c) recolher
elementos de informação que auxiliem a elaboração e a execução dos Planos de
Ação e Projetos Estratégicos Institucionais; e (d) prestar contas de atividades
desenvolvidas.
Por sua vez, de acordo como o art. 1o da Resolução PGJ n. 965/2012, a finalidade
das audiências públicas é o de divulgar e coletar informações, sugestões e outros
elementos que viabilizem (e) a solução de demandas sociais, transindividuais e
individuais indisponíveis; (f) o desenvolvimento do planejamento estratégico e
setorial da Instituição; e (g) a observância, por parte dos Poderes Públicos e dos
serviços de relevância social, aos direitos e garantias constitucionais.
Assim, antes da realização da audiência pública, o Agente Ministerial deve definir
com clareza qual é a finalidade visada pela audiência pública e o respectivo
objeto. Nesse exercício, deve verificar, de modo especial, se o ato versará sobre
questões já tratadas pela unidade ministerial em procedimentos extrajudiciais em
andamento ou se buscará colher informações sobre temas ainda não tratados
pelo órgão de execução.
8-1.9.3 – Procedimentalização
Se a audiência pública buscar reunir elementos de informação para auxiliar na
condução de determinado procedimento extrajudicial em andamento ou envolver
a prestação de contas das atividades desenvolvidas em tais procedimentos, as
providências necessárias para a organização do ato devem ser adotadas no bojo
do referido procedimento, sem prejuízo da formação de apensos para facilitar o
manuseio dos autos.
Se a audiência pública visar à colheita de informações sobre questões ainda não
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tratadas pelo órgão de execução (identificação de novas demandas sociais,
recolhimento de elementos auxiliares à elaboração de planos e projetos etc.), até
que sobrevenha disciplina em sentido diverso, a realização do ato deve ensejar a
instauração de Procedimento Administrativo, a fim de documentar as
providências adotadas para a realização do ato.
8-1.9.4 – Providências Preliminares à realização do evento
Com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias, o Agente Ministerial
deve:
a) identificar local apto à realização do evento, privilegiando os equipamentos
públicos (art. 5o da Resolução PGJ n. 965/2012);
b) entabular os contatos necessários para viabilizar a realização do evento no
local identificado, inclusive por meio do estabelecimento de parcerias (art. 6 o da
Resolução PGJ n. 962/2012);
c) verificar a conveniência e oportunidade de que haja mesa de abertura e a
participação de especialistas no ato, formulando os contatos prévios necessários
e a formalização dos respectivos convites (art. 4 o, par. único, da Resolução PGJ n.
965/2012);
d) identificar os recursos humanos e materiais necessários à realização do ato,
estabelecendo parcerias locais que viabilizem a audiência e, caso necessário,
formulando as solicitações pertinentes às unidades administrativas e aos
departamentos responsáveis (arts. 4o e 6o da Resolução PGJ n. 965/2012).
Nesse período, é conveniente que o Agente Ministerial busque antever a
organização do ato, dispensando atenção aos seguintes pontos:
e) identificação de equipe de apoio que conceda o suporte para o ato, com a
identificação e distribuição das tarefas que serão por ela executadas;
f) formação da mesa de abertura;
g) identificação das autoridades que usarão a palavra e por quanto tempo;
h) programação para o desfazimento da mesa de abertura (identificação daqueles
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que permanecerão ao longo dos trabalhos e das autoridades que participarão
somente da mesa inicial);
i) o tempo a ser disponibilizado para a manifestação dos técnicos eventualmente
convidados;
j) a forma de inscrição para o uso da palavra pelo público em geral e o tempo que
será disponibilizado;
k) de que modo serão tratadas as intervenções que não guardem relação com os
temas discutidos e/ou com a atuação do Ministério Público;
l) quais são os possíveis encaminhamentos decorrentes das discussões e os
possíveis desfechos para o ato.
Para essa análise, o membro do Ministério Público poderá consultar o material
disponibilizado no site do MPPR (Intranet » “Serviços” » “Audiências Públicas”).
8-1.9.4.1 – Assuntos afetos a mais de uma unidade ministerial
Durante os preparativos do ato, o Agente Ministerial deve verificar se o objeto
sobre o qual versa a audiência pode gerar impactos na área de atuação de outras
unidades ministeriais. Em caso positivo, o membro do Ministério Público
responsável pela audiência deve informar a iniciativa ao outro Agente Ministerial
com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis, sendo possível a realização
conjunta do ato (art. 9o da Resolução PGJ n. 965/2012).
8-1.9.4.2 – Edital e publicidade
Nos termos do art. 8o da Resolução PGJ n. 965/2012, com antecedência mínima de
10 (dez) dias, o Agente Ministerial deve expedir e divulgar edital de convocação, no
qual se indique:
a) data e horário;
b) local de realização da audiência;
c) objetivo da realização da audiência;
d) programação prevista para o ato (se houver);
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e) forma de cadastramento dos expositores;
f) forma de participação dos presentes.
O Agente Ministerial deve adotar as providências necessárias para conceder
ampla publicidade ao evento. Sem prejuízo de outras iniciativas, deverá:
g) providenciar a publicação do edital no Diário Eletrônico do MPPR;
h) solicitar a divulgação do edital no site do MPPR e, se pertinente, nas redes
sociais da Instituição;
i) afixar o edital na sede da unidade ministerial.
Em campo próprio do site do MPPR, há material de apoio disponibilizado aos
membros do Ministério Público, em que podem ser localizados modelos de edital,
o endereço eletrônico por meio do qual se deve solicitar a divulgação do edital e
materiais auxiliares de divulgação do evento (Intranet » “Serviços” » “Audiências
Públicas”).
8-1.9.5 – Realização da audiência pública
8-1.9.5.1 – Atividades de apoio
Conforme prévia organização e orientação do Agente Ministerial, no momento da
realização da audiência, devem ser adotadas as providências descritas no art. 11
da Resolução PGJ n. 965/2012, a fim de que a equipe de apoio que auxilia o
membro do Ministério Público providencie:
a) o acolhimento do público que compareça ao ato;
b) a disponibilização de lista de presença geral e de autoridades;
c) a organização quanto ao uso da palavra (prévia inscrição daqueles que
pretendem usar a palavra ou método semelhante que organize a forma como
serão colhidas as manifestações orais);
d) a orientação daqueles que busquem informações sobre assuntos não tratados
na audiência pública; e
e) a lavratura da ata da audiência e/ou a respectiva gravação em meio audiovisual.

492 de 564

MANUAL DE ORIENTAÇÃO FUNCIONAL
8-1.9.5.2 – Atividade própria do membro do Ministério Público
Por sua vez, o Agente Ministerial deve cumprir os arts. 10 e 11 da Resolução PGJ n.
965/2012, de forma a:
a) proceder à abertura do ato, promovendo a formação da mesa de abertura e a
concessão inicial da palavra às autoridades;
b) expor a organização da audiência, esclarecendo, dentre outros pontos que se
revelarem necessários: (b.1) os temas que serão discutidos; (b.2) as autoridades
que participarão dos trabalhos (se houver); (b.3) se haverá (ou não) exposição
técnica antes da manifestação do público, indicando a pessoa que fará a
exposição, a temática e o tempo que será utilizado; e (b.4) o modo como aqueles
que pretendem fazer uso da palavra devem proceder (inscrição prévia, por
exemplo) e o tempo de que disporão;
c) presidir e mediar o debate, atentando para a necessidade de que os diferentes
pontos de vista externalizados pelos debatedores contem com tempos
proporcionais de intervenção;
d) colher sugestões e/ou sugerir encaminhamentos para os temas colocados em
debate; e
e) encerrar a audiência pública.
8-1.9.5.3 – Registro audiovisual, ata e extrato da ata
Sempre que possível, deve-se registrar a audiência pública em meio audiovisual, a
fim de que integre a ata para todos os fins de direito. Efetuado o referido registro,
a ata poderá ser lavrada de modo sintético, conforme autoriza o art. 4 o, §3o, da
Resolução CNMP n. 82/2012. Não havendo o registro audiovisual, deve ser
produzida ata circunstanciada, incluindo os incidentes, informações, demandas
e/ou denúncias apresentados no ato. Nos termos do art. 12 da Resolução PGJ n.
965/2012, o prazo para elaboração da ata é de 05 (cinco) dias contados da
realização da audiência, ocasião em que se deve providenciar, também, a
elaboração do respectivo extrato. Na sequência, deve-se providenciar:
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a) a anexação, ao procedimento que subsidia a realização da audiência, da ata
sintética (acompanhada do arquivo audiovisual) ou da ata circunstanciada,
acompanhada do respectivo extrato;
b) a afixação do extrato da ata na sede da unidade ministerial;
c) a publicação do extrato da ata no site do MPPR; e
d) o encaminhamento, ao(s) Centro(s) de Apoio com atribuição na(s) matéria(s)
tratada(s) na audiência, da ata sintética (acompanhada do arquivo audiovisual) ou
da ata circunstanciada, acompanhada do respectivo extrato.
Em campo próprio do site do MPPR, há orientações sobre o modo de envio da ata
para a respectiva inclusão no site institucional (Intranet » “Serviços” » “Audiências
Públicas”).
8-1.9.6 – Providências posteriores à realização da audiência pública
Uma vez realizada a audiência pública, o Agente Ministerial deve elaborar relatório
final (arts. 13 e 14 da Resolução PGJ n. 965/2012), em que avalie as informações e
dados colhidos ou divulgados, considerando a finalidade do ato e se foi ele
realizado no bojo de procedimento preexistente ou a partir de iniciativa inédita.
Realizado no bojo de procedimento preexistente, deve verificar se as discussões
se ativeram ao tema do procedimento ou se foram arguidas questões que
extrapolam o objeto do feito. Nessa última hipótese, deve adotar as providências
necessárias para o encaminhamento das demandas que não se coadunam com o
objeto do procedimento (instauração de novos procedimentos, encaminhamento
das questões a outras unidades ministeriais e/ou a outros órgãos ou entidades
com competência para delas conhecer etc.).
Realizada a audiência pública como iniciativa inédita, o Agente Ministerial deve
verificar se as questões abordadas ensejam a adoção de medidas pelo órgão de
execução, ocasião em que devem ser instaurados os procedimentos específicos
para a realização das eventuais investigações ou atividades de acompanhamento.
Nessa definição, é relevante que o Agente Ministerial dispense especial cuidado
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na definição do objeto dos novos procedimentos, a fim de precisar o fato que será
investigado ou a atividade que será acompanhada.

8-1.10 – Fundações
Nos termos do art. 66 do CC, o velamento das fundações é atribuição do Ministério
Público. Nessa tarefa, o Agente do Ministério Público atuará em face dos atos de
instituição, de alteração estatutária e de extinção da fundação. Ainda, exercerá
permanente fiscalização sobre as fundações, exigindo e apreciando as
prestações anuais de contas.176 Sempre que pertinente, determinará a realização
de auditorias, assim como promoverá visitas e inspeções. A atividade é
disciplinada nos arts. 62 a 69 do CC e nos arts. 764 e 765 do CPC. No âmbito do
MPPR, a Resolução PGJ n. 2.434/2002 detalhou as atividades que devem ser
desempenhadas no exercício dessa atribuição, de modo que o respectivo teor
deve ser observado pelo Agente Ministerial.
Ao exercer atribuições nessa matéria, o Agente Ministerial deve diferenciar as
atividades que se desenvolverão apenas no âmbito extrajudicial daquelas que
eventualmente demandem atuação judicial.
Quanto à atividade extrajudicial, deve desenvolvê-la no bojo dos procedimentos
extrajudiciais pertinentes (Procedimento Administrativo para o desenvolvimento
das atividades ordinárias de velamento; e Inquérito Civil/Procedimento
Preparatório quando houver necessidade de investigar eventuais irregularidades)
– conforme itens 8-1.4, 8-1.5 e 8.1.6, retro.
Quanto à atividade judicial, poderá atuar como órgão agente (propondo as
medidas judiciais que os casos porventura requeiram) e como órgão
interveniente, manifestando-se nos feitos em que se discuta o interesse da

176 Relativamente às prestações de contas, o Agente Ministerial deve buscar conhecer e operar o SICAP –
Sistema de Cadastro e Prestação de Contas, desenvolvido e mantido pela Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas – Fipe. Periodicamente, informações para a manuseio do sistema (tanto pelo
Agente Ministerial, quanto pelas Fundações) são divulgadas pelo CAOP/CFTS. Ainda, há campo
específico na página do referido Centro de Apoio a respeito do referido sistema.
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associação. Em tais atividades, deve observar os itens 8.2 e 8.3 (e respectivos
subitens), adiante.
8-1.10.1 – Associações e entidades de interesse social
O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar ação voltada à dissolução de
associações ou de entidades de interesse social sem fins lucrativos que recebam
auxílios ou subvenções do Poder Público ou que se mantenham, ainda que
parcialmente, com contribuições populares (art. 3 o do Decreto-Lei n. 41/1966).
Para exercer essa atribuição, o membro do Ministério deve, sempre que possível,
acompanhar a atividade dessas entidades e, quando necessário, instaurar os
procedimentos investigatórios pertinentes para melhor aquilatar os fatos que
embasarão o futuro ajuizamento da ação.

8-1.11 – Visitas e inspeções
Ao assumir as funções ministeriais em unidades ministeriais com atribuições em
áreas especializadas, o Agente Ministerial deve inteirar-se acerca das visitas e
inspeções demandadas pela área, executando-as com a periodicidade prevista
nos atos normativos que as exigem (ver item 3-8.1.3 e respectivos subitens). Se e
quando sobrevier disciplina do CNMP que preveja modelos de relatório e a
inclusão em sistemas disponibilizados pelo Conselho Nacional, tais providências
deverão ser adotadas pelos Agentes Ministeriais. No momento, a realização das
visitas e inspeções descritas no item 3-8.1.3 e respectivos subitens devem
ensejar a elaboração de relatório ou ata, com registro nos Livros Virtuais
pertinentes. Somente se admite o simples registro da visita como Procedimento
Administrativo se (e enquanto) inexistir o respectivo Livro Virtual (ver item 81.6.3.2, retro).

8-1.12 – Conselhos Municipais Setoriais
Ao assumir as funções ministeriais em unidades ministeriais com atribuições em
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áreas especializadas, o Agente Ministerial deve inteirar-se acerca da existência,
do funcionamento e da função desempenhada por Conselhos Municipais Setoriais
na respectiva área de atuação. O membro do Ministério Público deve fomentar a
organização e o adequado funcionamento dos referidos Conselhos, participando,
sempre que possível, das respectivas reuniões. A participação em reuniões de
tais Conselhos deve ser registrada no Livro Virtual pertinente (denominado “Atas
de reuniões periódicas de Conselhos Municipais Diversos, com participação do
Ministério Público”), mediante a inclusão da ata em que se identifique a
participação do Agente Ministerial (ver item 3-8.1.4, retro).

8-2 – Atuação judicial: órgão agente
8-2.1 – Considerações gerais
Na qualidade de órgão agente, espera-se que o Agente Ministerial haja esgotado
as medidas extrajudiciais e consensuais para a solução da controvérsia. Havendo
decisão pela propositura da demanda, antes do ajuizamento, o Agente Ministerial
deve verificar a presença dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, examinando, com atenção, os seguintes pontos:
a) a legitimidade do Ministério Público para agir;
b) a competência do Juízo para conhecer a demanda;
c) a legitimidade dos réus para responder à demanda, dispensando especial
cuidado às hipóteses de litisconsórcio passivo necessário (art. 114 do CPC);
d) a existência de interesse de agir (necessidade-utilidade-adequação);
e) a inocorrência de prescrição.
8-2.1.1 – Prazos próprios
Ao atuar como órgão agente, os prazos assinalados ao Ministério Público são
próprios e, por conseguinte, devem ser rigorosamente observados pelo Agente
Ministerial responsável pela condução do feito judicial, inclusive para se que
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obstem os eventuais efeitos da preclusão temporal.
8-2.1.2 – Acompanhamento processual
O membro do Ministério Público deve acompanhar periodicamente os feitos que
vier a ajuizar, atuando espontaneamente nesses feitos quando a situação
demandar. Para o acompanhamento, o membro do Ministério Público pode
consultar periodicamente os feitos no Projudi e/ou cadastrá-los no sistema push
disponibilizado no PRO-MP (“Acomp.Processual (PUSH)”). Para atuar em face dos
feitos judiciais, não é necessário aguardar a remessa dos autos ao Ministério
Público, sendo possível apresentar manifestações nos feitos, diretamente, a
partir do ícone “Peticionar” existente nos processos eletrônicos em tramitação no
Projudi.
8-2.1.3 – Ciências
Ao tomar ciência das decisões (interlocutórias, sentenças, acórdãos etc.), o
Agente Ministerial deve verificar se houve pronunciamento a respeito de todos os
pedidos formulados e se a motivação da decisão judicial observou o contido no
art. 489, §1o e §2o, do CPC. Ainda, deve verificar se a decisão contém omissão,
obscuridade, contradição ou erro material. Identificadas tais situações, o Agente
Ministerial deve opor embargos de declaração, a fim de que essas questões
possam ser superadas (art. 1.022 e seguintes do CPC).
8-2.1.4 – Pedidos prioritários e urgentes
Nos casos em que houver a formulação de pedidos prioritários ou urgentes (seja
no bojo da petição inicial, seja por meio de petições interlocutórias), o dado deve
ser anotado no Projudi no momento da apresentação do pedido, a fim de que o
processo judicial seja destacado da fila comum e possa receber apreciação mais
célere que a ordinariamente empregada em outros feitos.
8-2.1.5 – Acordo (Compromisso de Ajustamento de Conduta) no curso do processo
judicial
Nos casos em que for viável a celebração de acordo no curso de demanda judicial,
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o Agente Ministerial deve verificar se está diante de caso de tutela de interesse
individual indisponível ou de tutela de interesses transindividuais (difusos,
coletivos e individuais homogêneos). No último caso, deve observar o contido no
art. 120 do Ato Conjunto PGJ/CGMP n. 01/2019, de modo a submeter a proposta da
avença ao prévio exame do Conselho Superior do Ministério Público.

8-2.2 – Petição inicial
Conforme mencionado (item 8.2.1, retro), devem ser privilegiadas as soluções
extrajudiciais e consensuais. Se essas não forem obtidas, deve-se recorrer ao
Poder Judiciário, por meio do ajuizamento das demandas pertinentes ao caso
concreto. Na elaboração das petições iniciais, o Agente Ministerial deve empregar
linguagem adequada e observar o jargão técnico aplicável a cada modalidade de
demanda.177 Na elaboração da petição inicial, deverá observar o art. 319 do CPC e
as peculiaridades da legislação específica que incida na modalidade de demanda
proposta (Lei n. 7.347/1985, Lei n. 8.429/1992 etc.). Em especial, deverá atentar
para os seguintes pontos:
a) indicação, no cabeçalho, do Juízo a quem é dirigida a demanda;
b) inclusão da qualificação completa das partes. Nos casos de substituição
processual, deve qualificar, de forma completa, a pessoa substituída e o eventual
representante ou assistente (nos casos em que a parte substituída não possua
capacidade civil). Na hipótese de não dispor dos dados que permitam tal
qualificação, deve realizar as diligências necessárias à obtenção das informações
e, caso inviável, formular o pedido de que trata o art. 319, §1 o, do CPC;
c) necessidade de que a narrativa dos fatos seja clara, a fim de demonstrar, de
modo objetivo, a questão fática (o ilícito, o dano etc.) em que se centra a
discussão. Nesse mister, não é adequado apresentar mero relatório do

177 Nesse aspecto, é oportuno consultar o “Manual de Padronização de textos do STJ”, especialmente na
parcela
denominada
“Glossário
Jurídico”.
Disponível
em:
https://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/Manual/issue/view/51/showToc
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procedimento extrajudicial antecedente;
d) a expressa apresentação dos fundamentos jurídicos em que a demanda se
funda, buscando demonstrar, de modo concreto, as razões pelas quais os
princípios e regras invocados se aplicam ao caso concreto. Nessa tarefa, é
oportuno: (d.1) nas remissões a princípios jurídicos, indicar a interpretação
concreta a eles emprestada e declinar os motivos pelos quais se compreende
possível invocá-los no caso em exame; (d.2) incluir remissão expressa aos
dispositivos constitucionais e legais que se reputam aplicáveis, a fim de permitir o
prequestionamento da matéria; (d.3) em matérias especializadas, conhecer e
invocar os dispositivos infralegais pertinentes, apresentando a interpretação
dada a tal regramento; (d.4) reservar as citações doutrinárias e jurisprudenciais
para os pontos controvertidos, prezando pela atualização e pela relevância das
referências utilizadas; (d.5) dedicar especial atenção aos precedentes
constantes em Súmulas, recursos repetitivos ou decorrentes de julgamentos em
que se reconheceu a repercussão geral. Havendo tais precedentes e sendo eles
coincidentes com a tese defendida pelo Ministério Público, é pertinente que
sejam invocados. Havendo tais precedentes e sendo eles contrários à tese
defendida pelo Ministério Público, o Agente Ministerial deve reforçar a
argumentação jurídica, assim como demonstrar a distinção entre o caso concreto
e aquele que embasou o precedente (“distinguishing”) ou a superação do referido
precedente (“overrulling”);
e) a formulação de pedidos que decorram logicamente da argumentação fática e
jurídica apresentada, os quais deverão, como regra, serem certos, determinados e
privilegiarem a tutela específica ou o resultado prático equivalente. 178 Nas
hipóteses em que a legislação admite a formulação de pedidos genéricos, é
relevante que o Agente Ministerial envide esforços para, mesmo nessas
hipóteses, formular pedidos por meio da indicação de medidas concretas e

178 O pedido de condenação em perdas e danos deve ser a última alternativa e utilizada somente quando
inviável a tutela específica ou o resultado prático equivalente.
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factíveis, demonstrando a razoabilidade da providência pleiteada;
f) a indicação das provas que se pretende produzir;
g) o expresso exercício da opção pela realização (ou não) de audiência de
conciliação ou mediação, indicando se houve prévia iniciativa de solução
consensual na esfera extrajudicial;
h) a declinação do valor da causa.
8-2.2.1 – Questões preliminares
Os pressupostos para a constituição e desenvolvimento válido do processo
devem ser analisados pelo Agente Ministerial no momento da propositura da
demanda (ver, em especial, os aspectos detalhados no item 8-2.1, retro). No
entanto, não é necessário que o resultado dessa análise conste, de modo
expresso, da petição inicial. Assim, por exemplo, podem ser suprimidos tópicos
relativos à legitimidade do Ministério Público, ao cabimento de Ação Civil Pública
etc., especialmente quando os temas já foram pacificados pelos Tribunais.
8-2.2.2 – Documentos que acompanham a petição inicial
Nos termos do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os
documentos indispensáveis à propositura da demanda. Assim, havendo prévio
procedimento extrajudicial, deve-se privilegiar a instrução da petição inicial a
partir da apresentação de cópia dos principais atos constantes do procedimento,
dos atos instrutórios e dos elementos de informação que possuam relevância
para a solução da controvérsia. Na petição inicial, o Agente Ministerial deve
indicar a disponibilidade para apresentar a íntegra do procedimento, caso seja de
interesse do Juízo ou da parte contrária.
Ao inserir as peças no Projudi, deve-se prezar por organização que facilite a
consulta aos autos e a identificação das peças juntadas. Nesse sentido, não é
recomendável nomear os arquivos eletrônicos de forma genérica (por exemplo,
“Inquérito Civil – parte 1”), mas especificar o conteúdo das peças anexadas (por
exemplo, relatório de auditoria, croqui da área degradada, oitiva de Fulano de Tal
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etc.). Por fim, enquanto a tramitação dos procedimentos extrajudiciais ocorrer
em meio físico, é necessário preservar o caderno procedimental após o
ajuizamento da demanda, conforme o regramento do art. 11 da Lei n. 11.419/2006.
8-2.2.3 – Tutela de urgência (tutela antecipada e tutela cautelar)
Ao formular pedidos de tutela de urgência, o Agente Ministerial deve demonstrar a
verossimilhança das alegações e o perigo de dano/risco ao resultado útil do
processo (art. 300 do CPC). Na ocasião, deve apontar se pretende que a tutela seja
concedida liminarmente ou após justificação prévia (art. 300, §2 o, do CPC) e, nas
demandas propostas em face do Poder Público, sustentar a incidência ou a
inaplicabilidade do art. 2o da Lei n. 8.437/1992.
Caso a tutela antecipada seja requerida em caráter antecedente, nos moldes
autorizados pelo art. 303, caput, do CPC, o aditamento da petição inicial exigido
pelo art. 303, §1o, I, do CPC deve observar os parâmetros destacados no item 82.2, retro, com a apresentação dos documentos eventualmente faltantes.
Caso a tutela cautelar seja requerida em caráter antecedente, nos moldes
admitidos pelo art. 305 do CPC, o pedido principal deve ser formulado, conforme
exigido pelo art. 308 do CPC, observando-se os parâmetros destacados no item 82.2, retro, com a apresentação dos documentos eventualmente faltantes.
8-2.2.4 – Tutela de evidência
O Agente Ministerial também deve atentar para a previsão do art. 311 do CPC, a fim
de avaliar se o caso sob exame admite que o dispositivo seja invocado. Em caso
positivo, deve indicar, concretamente, em qual das hipóteses ali contempladas se
insere o caso concreto e se há a possibilidade de que a questão seja decidida
liminarmente (art. 311, par. único, do CPC).
8-2.2.5 – Fixação de astreintes
Nos pedidos para a concessão de provimentos liminares ou finais que
estabeleçam obrigações de fazer ou não fazer, é relevante que o Agente
Ministerial requeira a fixação de astreinte proporcional ao caso concreto e com
502 de 564

MANUAL DE ORIENTAÇÃO FUNCIONAL
potencialidade de compelir os requeridos ao cumprimento da ordem judicial. Nos
pedidos de fixação de multa, é necessário indicar quem deverá pagar os valores e
sugerir o destino dos valores arrecadados. Caso pretenda a aplicação de multa
pessoal ao gestor, é relevante demonstrar o exaurimento e/ou inocuidade de
medidas menos gravosas.
8-2.2.6 – Petições iniciais para a tutela do patrimônio público
8-2.2.6.1 – A imputação da prática de ato de improbidade administrativa
Nas demandas judiciais que imputam a prática de atos improbidade
administrativa, o Agente Ministerial deve observar as especificidades da Lei n.
8.429/1992, atentando especialmente para os seguintes pontos:
a) ao narrar os fatos, deve-se individualizar as condutas praticadas pelos
requeridos e demonstrar a presença do elemento subjetivo;
b) há a necessidade de requerimento para a notificação da pessoa jurídica
interessada;
c) há a necessidade de requerimento para notificação prévia dos requeridos, a fim
de que apresentem defesa preliminar;
d) deve-se avaliar a pertinência de se formular o pedido de indisponibilidade de
bens. Verificada a necessidade de que seja apresentado, deve ser ele
concretamente fundamentado e proporcional à responsabilidade imputada;
e) há a necessidade de formulação de pedido expresso de declaração de nulidade
do ato, contrato ou procedimento administrativo eventualmente impugnado na
demanda, bem como de se dedicar especial cuidado à formação de eventual
litisconsórcio passivo necessário (art. 114 do CPC);
f) deve-se apresentar pedido expresso para que haja o reconhecimento da prática
de ato de improbidade administrativa e a condenação dos requeridos às sanções
previstas na Lei 8.429/1992, construindo, sempre que possível, pedidos
subsidiários entre as previsões dos arts. 9º, 10 e 11 do referido diploma legal.
Ainda, deve-se pleitear a anotação do nome dos requeridos no “Cadastro Nacional
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de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade”,
mantido pelo CNJ.
8-2.2.6.2 – A incidência da Lei n. 12.846/2013
O Agente Ministerial deve avaliar, também, se o caso comporta a incidência da Lei
n. 12.486/2013, que visa à responsabilização de pessoas jurídicas pela prática de
atos contra a Administração Pública. Em caso positivo, deverá:
a) narrar detalhadamente o ato imputado à pessoa jurídica;
b) indicar, de modo concreto, de que modo o referido ato encaixa-se em uma das
hipóteses do art. 5o da Lei n. 12.846/2013;
c) requerer a aplicação das sanções previstas no art. 19 da Lei n. 12.846/2013 e, se
cabível, também as previstas no art. 6 o do referido diploma legal (art. 20 da Lei n.
12.846/2013), avaliando-as a partir dos parâmetros ditados pelo art. 7 o da Lei n.
12.846/2013;
d) se necessário, formular pedido de indisponibilidade de bens (art. 19, §4 o, da Lei
n. 12.846/2013), ocasião em que o pleito deve ser concretamente fundamentado e
proporcional à responsabilidade imputada.

8-2.3 – Citação
O Agente Ministerial deve dedicar especial atenção ao ato de citação dos
requeridos (arts. 238 a 259 do CPC).
Relativamente à citação pessoal, deve observar (a) que a citação das pessoas
jurídicas de direito público é realizada perante o órgão de Advocacia Pública
responsável pela representação judicial da pessoa jurídica em comento
(Procuradoria-Geral do Estado, por exemplo); (b) as limitações para prática do ato
contempladas no art. 244 do CPC; (c) as providências necessárias à prática do ato
quando o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de receber a
citação (art. 245 do CPC); e (d) as limitações para a utilização da citação pelo
correio (art. 247 do CPC).
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Ainda, o Agente Ministerial deve zelar para que, em eventual citação por hora
certa, as exigências dos arts. 252 a 254 do CPC sejam observadas.
Por fim, nos casos em que repute cabível a citação por edital, o membro do
Ministério Público deve demonstrar, de modo concreto, em qual das hipóteses do
art. 256 do CPC o caso concreto se insere. Caso sustente que o lugar em que o
citando se encontra é ignorado ou incerto, deve demonstrar, de modo detalhado,
que foram esgotados os meios voltados à localização pessoal do requerido. Por
fim, deve zelar para que todos os requisitos dessa modalidade de citação sejam
observados (arts. 256 e 257 do CPC).
8-2.3.1 – Notificação para defesa/justificação prévia vs. citação
Nos casos em que há notificação dos requeridos para apresentação de defesa ou
justificação prévia, o Agente Ministerial deve zelar para que, depois de ocorrido o
recebimento da petição inicial, seja perfectibilizado o ato de citação, evitando
circunstancial alegação de nulidade na constituição do processo.

8-2.4 – Réplica à contestação
Quando oportunizada a apresentação de réplica à contestação (arts. 350 e 351 do
CPC), o Agente Ministerial deve:
a) avaliar a tempestividade da contestação ofertada e, caso intempestiva,
declinar esse dado e as consequências jurídicas daí decorrentes (incidência da
revelia e, se cabível, de seus efeitos) – arts. 344 e 345 do CPC;
b) enfrentar, de modo específico, cada uma das preliminares e/ou questões
processuais arguidas (arts. 337 a 340 c.c. art. 351 do CPC);
c) identificar os fatos que deixaram de ser contestados e, por isso, tornaram-se
incontroversos (art. 341 c.c. art. 374, III, do CPC);
d) posicionar-se sobre os eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos
do direito arguidos pelos réus (art. 350 do CPC);
e) apresentar contribuição para a futura decisão de saneamento do processo, de
505 de 564

MANUAL DE ORIENTAÇÃO FUNCIONAL
molde a indicar os pontos que reputa controvertidos e se entende necessária a
produção de provas a respeito de tais pontos. Caso repute desnecessária a
produção de provas, avaliar, de modo fundamentado, o cabimento do julgamento
antecipado do mérito, ainda que relativamente à parte da demanda (arts. 355 e
356 do CPC). Caso repute necessária a produção de provas, deve (e.1) externalizar
posicionamento sobre a distribuição do ônus probatório, avaliando a possibilidade
de incidência do art. 373, §1o, do CPC; e (e.2) indicar quais provas pretende
produzir e a respeito de quais pontos elas versarão.
8-2.4.1 – Manifestação sobre a justificação/defesa prévia vs. réplica à contestação
Quando oportunizada manifestação sobre eventual justificação/defesa prévia, o
Agente Ministerial deve atentar (e chamar atenção para que o Juízo atente) que se
está em fase preliminar, na qual se está a apreciar, tão somente, o cabimento do
provimento antecipatório ou a admissibilidade da demanda. 179 Assim, deve
afastar, concretamente, as eventuais preliminares ou questões processuais
arguidas e, no mérito, demonstrar a necessidade do provimento antecipatório ou
a presença dos indícios que possibilitam o recebimento da demanda, apontando
que as discussões mais aprofundadas devem ser travadas no curso da demanda e
da instrução probatória.

8-2.5 – Saneamento do processo e fase instrutória
8-2.5.1 – Decisão de saneamento
O membro do Ministério Público deve participar ativamente da fase de
saneamento e organização do processo, valendo-se da possibilidade de (a) pedir
esclarecimentos ou solicitar ajustes acerca da decisão de saneamento (art. 357,
§1º, do CPC); (b) delimitar consensualmente as questões de fato sobre as quais

179 Relativamente a ações de improbidade administrativa, para as quais há expressa previsão de fase
preliminar, “a jurisprudência consolidada desse e. Superior Tribunal de Justiça entende que vigora, nessa
fase processual, o princípio do in dubio pro societate, porquanto é de interesse público o processamento
da ação” (STJ, AgInt no AREsp 1.305.372/MS, 2ª Turma, Min. Francisco Falcão, j. 09.04.2019).
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recairá a instrução probatória e as questões de direito relevantes para a decisão
de mérito (art. 357, §2o, do CPC); e (c) de participar ativamente de audiência que
seja designada para esse fim (art. 357, §3 o, do CPC). Nessa última hipótese, deve
estudar previamente o processo, de forma poder se posicionar, em audiência,
sobre cada um dos aspectos a ser tratado na decisão de saneamento (art. 357, I a
V, do CPC). Caso repute necessária a produção de prova testemunhal, deve adotar
previamente as providências necessárias para obtenção do nome completo,
qualificação e endereço das pessoas que serão ouvidas, a fim de permitir a
apresentação do rol no próprio ato (art. 357, §5o, do CPC).
Nos processos coletivos, deve observar, ainda, as recomendações do CNJ
(Recomendação CNJ n. 76/2020 – item 8-3.1.5, adiante).
8-2.5.2 – Especificação e produção de provas
Quando instado a apresentar a especificação das provas que pretende produzir, o
membro do Ministério Público deve declinar a necessidade e a utilidade dos meios
de prova apontados, descrevendo quais fatos pretende provar por meio deles.
8-2.5.2.1 – Prova testemunhal
Deferida a produção de prova testemunhal, o rol de testemunhas deve ser
apresentado no prazo assinado pelo art. 357, §4 o, do CPC, com observância aos
limites quantitativos previstos no art. 357, §6 o, do CPC. Assim, deverá ser
especificado quais testemunhas serão ouvidas sobre quais fatos. O Agente
Ministerial deve se preparar previamente para a audiência de instrução e
julgamento, de forma a reunir elementos para a impugnação de eventuais
testemunhas arroladas pela parte contrária (art. 447, §2 o e §3o, do CPC) e
participar ativamente do ato, formulando os questionamentos pertinentes ao
esclarecimento dos fatos.
8-2.5.2.2 – Prova pericial
Quanto à prova pericial, o membro do Ministério Público deve ter em conta que a
regra é não haver adiantamento de honorários periciais pelo Ministério Público.
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Por isso, deve avaliar, com cuidado, a distribuição do ônus probatório e a
pertinência de, sem prejuízo aos interesses tutelados pelo Ministério Público,
formular pedido de dispensa da prova pericial se já houver pareceres técnicos nos
autos que sejam suficientes à elucidação dos fatos (art. 472 do CPC) ou de
substituição da perícia por prova técnica simplificada (art. 464, §2 o, §3o e §4o, do
CPC).
Sendo inviáveis a dispensa ou substituição e deferida a produção de prova
pericial, o membro do Ministério Público deve (a) avaliar se há causa de
impedimento ou suspeição que recaiam sobre a atuação do perito e, em caso
positivo, arguí-la (art. 465, §1o, I, do CPC); (b) indicar assistente técnico,
priorizando os profissionais que integram o corpo técnico do Ministério Público e,
caso inviável, servidores de outros órgãos públicos ou instituições de ensino com
capacitação na matéria (art. 465, §1o, II, do CPC); e (c) apresentar quesitos para
orientação da perícia (art. 465, §1o, III, do CPC).
No curso dos trabalhos periciais, o Agente Ministerial deve avaliar a pertinência de
apresentar quesitos suplementares (art. 469 do CPC).
Uma vez entregue o laudo pericial pelo perito do Juízo, o trabalho técnico deve ser
analisado com especial cuidado, a fim de avaliar a necessidade de (d) solicitar
esclarecimentos ou apontar divergências constantes do laudo (art. 477, caput e
§1o e §2º do CPC); (e) apresentar parecer elaborado pelo assistente técnico (art.
477, §1o e §2º, do CPC); e (f) ouvir o perito ou o assistente técnico em audiência
(art. 477, §3o, do CPC).
É relevante que, desde a fase de apresentação dos primeiros quesitos, durante
todo o desenvolvimento do trabalho pericial e no momento posterior à entrega do
laudo pelo perito do Juízo, o Agente Ministerial interaja constantemente com o
assistente técnico, a fim de que possa reunir os subsídios técnicos necessários
para se posicionar sobre os diferentes aspectos da prova técnica.
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8-2.6 – Alegações Finais
Como regra, as alegações finais devem ser apresentadas na audiência de
instrução e julgamento, de modo que o Agente Ministerial deve se preparar para o
ato e priorizar essa forma de oferecimento das alegações finais (art. 364 do CPC).
Caso a demanda trate de questões complexas (fáticas ou jurídicas), deve pugnar
pela apresentação de razões escritas, conforme a previsão do art. 364, §2 o, do
CPC. Em qualquer das hipóteses, as alegações finais deverão conter:
a) relatório, em que constem os principais desdobramentos do processo;
b) a indicação das questões preliminares e da decisão que as apreciou. 180 Caso as
preliminares não hajam sido apreciadas em momento oportuno, deve-se chamar a
atenção para essa circunstância, apresentando a manifestação a respeito das
questões processuais ainda não decididas;
c) detalhada análise do mérito das questões controvertidas, de forma a: (c.1)
quanto às questões de fato controvertidas, examiná-las concretamente,
explorando-se o material probatório produzido; (c.2) quanto às questões jurídicas
controvertidas, demonstrar, de modo concreto, as razões pelas quais os
princípios e regras invocados se aplicam ao caso concreto. Nessa tarefa, é
oportuno: (c.2.1) nas remissões a princípios jurídicos, indicar a interpretação
concreta a eles emprestada e declinar os motivos pelos quais se compreende
possível invocá-los no caso em exame; (c.2.2) incluir remissão expressa aos
dispositivos constitucionais e legais que se reputam aplicáveis, a fim de permitir o
prequestionamento da matéria; (c.2.3) em matérias especializadas, conhecer e
invocar os dispositivos infralegais pertinentes, apresentando a interpretação
dada a tal regramento; (c.2.4) reservar as citações doutrinárias e jurisprudenciais
para os pontos controvertidos, prezando pela atualização e pela relevância das

180 Se observado o procedimento previsto no CPC, as preliminares serão decididas no momento do
saneamento do processo, de forma que, ao final, somente restará o exame do mérito.
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referências utilizadas; e (c.2.5) dedicar especial atenção aos precedentes
constantes em Súmulas, recursos repetitivos ou decorrentes de julgamentos em
que se reconheceu a repercussão geral. Havendo tais precedentes e sendo eles
coincidentes com a tese defendida pelo Ministério Público, é pertinente que
sejam invocados. Havendo tais precedentes e sendo eles contrários à tese
defendida pelo Ministério Público, o Agente Ministerial deve reforçar a
argumentação jurídica, assim como demonstrar a distinção entre o caso concreto
e aquele que embasou o precedente (“distinguishing”) ou a superação do referido
procedente (“overrulling”).
8-2.6.1 – Alegações Finais em demandas para a tutela do patrimônio público
Nas demandas voltadas à tutela do patrimônio público, o Agente Ministerial deve
apresentar proposta concretamente fundamentada de dosimetria das sanções
que

reputa

aplicáveis,

prezando

pela

demonstração

da

relação

de

proporcionalidade entre os atos imputados e as sanções sugeridas.

8-2.7 – Recursos
Ao interpor recursos, o Agente Ministerial deve:
a) verificar a natureza da decisão contra a qual se insurgirá e manejar o recurso
próprio para impugná-la (art. 994 do CPC);
b) elaborar relatório em que constem os principais desdobramentos do processo
e a questão contra qual apresenta a insurgência;
c) indicar, de modo concreto, o cumprimento dos pressupostos e requisitos de
admissibilidade recursal; e
d) apresentar fundamentação concreta, impugnando, de modo específico, cada
uma das razões em que se embasa a decisão atacada, conforme exigido pelo art.
932, III, do CPC.
Os eventuais pedidos de tutela recursal provisória devem ser expressamente
formulados, indicando a modalidade de tutela requerida (se de urgência ou de
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evidência) e o concreto preenchimento dos requisitos legais que autorizam a
concessão do pleito.
Nos casos em que deve apresentar resposta ou contrarrazões de recursos, o
Agente Ministerial deve elaborar relatório, indicar o efetivo (des)cumprimento dos
pressupostos e requisitos de admissibilidade recursal, bem como rebater, de
forma concreta, a totalidade das razões apresentadas pelo recorrente.

8-2.8 – Cumprimento de decisões antecipatórias e sentenças
O Agente Ministerial deve adotar postura proativa voltada ao cumprimento das
decisões antecipatórias e de sentenças favoráveis aos interesses tutelados pelo
Ministério Público. Desse modo, deve:
a) avaliar a possibilidade de requerer o cumprimento provisório da decisão de
antecipação ou da sentença, formulando os pedidos pertinentes (arts. 297, 520 e
ss do CPC);
b) promover a liquidação da sentença nos casos em que essa se faça necessária
(arts. 491, 509 e ss do CPC);
c) formular o pedido de cumprimento definitivo que aborde todos os pontos
constantes da sentença (obrigações de fazer, não fazer e pagar, assim como as
obrigações principais e acessórias) e de aplicação de astreintes (art. 537 do CPC) –
ver item 8-2.2.5, retro.
Nas obrigações de pagar, deve verificar o cabimento da multa prevista para o caso
de não cumprimento voluntário da obrigação (art. 523, §1 o, do CPC) e instruir o
pedido com o cálculo dos valores devidos (valores principais e eventual multa),
incluindo os consectários legais (juros e correção monetária), observando os
índices e percentuais apontados em sentença ou, na ausência deles, aqueles
usualmente utilizados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.181
181 Relativamente a condenações contra a Fazenda Pública, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
disponibiliza calculadora judicial, com explicação detalhada sobre o respectivo manuseio. O Manual
explicativo
está
disponível
no
seguinte
endereço
eletrônico:
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Nas ações de improbidade administrativa, deve ser requerida e fiscalizada a
comunicação do julgado ao CNJ, a fim de que haja a inclusão dos dados no
“Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade”.
8-2.8.1 – Cumprimento forçado da sentença
Caso não haja o cumprimento espontâneo da sentença, o Agente Ministerial deve
adotar as providências necessárias para que haja o cumprimento forçado do
julgado. Desde logo, é relevante formular pedidos para o protesto do título (art. 517
do CPC), bem como para o bloqueio de bens e valores localizados a partir do
resultado de pesquisas nos sistemas Sisbajud (antigo Bacenjud), Renajud e
Infojud, bem como perante o Cartório Distribuidor de Registros de Imóveis das
Comarcas em que, potencialmente, os requeridos possuem imóveis.
Relativamente à consulta ao Infojud, é relevante verificar se o sistema
disponibiliza acesso à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e, em caso
negativo, formular requerimento para que seja expedido ofício à Receita Federal,
a fim de que sobrevenham tais informações.
Ainda, deve formular requerimento para a inscrição da decisão na “Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB”, criada pelo Provimento CNJ n.
39/2014.
8-2.8.1.1 – Localização de patrimônio dos requeridos
Na hipótese de as diligências iniciais não resultarem no bloqueio e/ou penhora de
valores condizentes com a quantia devida, o membro do Ministério Público deve
adotar conduta proativa voltada à localização do patrimônio dos requeridos.
Nesse mister, até que sobrevenha disciplina em sentido diverso, deve instaurar
Procedimento Administrativo para o desenvolvimento de atividades não sujeitas a

https://www.tjpr.jus.br/documents/18319/20722632/Manual+calculadora/ed67c34d-1c4f-614 a-6625337461f92a34. Por sua vez, a calculadora pode ser acessada no seguinte endereço eletrônico:
https://portal.tjpr.jus.br/agnesi/publico/calculadora/entrada/calculadora.jsf?dswid =-1016. Último
acesso em: 11.04.2021.
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Inquérito Civil, avaliando, de modo concreto, a necessidade de eventual
decretação de sigilo. No bojo de tal procedimento, deverá expedir os ofícios
necessários e realizar as pesquisas pertinentes para a localização do patrimônio.
Identificado patrimônio a respeito do qual ainda não se detinha conhecimento da
existência, deve formular pedido judicial para o bloqueio e/ou penhora, conforme
o caso.182
8-2.8.1.1.1 – Ocultação de bens
Nas diligências tendentes à localização dos bens, o Agente Ministerial deve
considerar as hipóteses de fraude contra credores (art. 158 do CC) e fraude à
execução (art. 792 do CPC), bem como a possibilidade de desconsideração da
personalidade jurídica (inclusive na modalidade inversa) – arts. 133 a 137 do CPC,
propondo as medidas judiciais que o caso venha a requerer.183
8-2.8.1.2 – Destinação de valores
Como regra, deve-se privilegiar a destinação dos valores àqueles que sofreram o
dano decorrente do ato ilícito. Assim, nos casos em que há a tutela de interesses
individuais, a indenização dessa espécie de dano tem preferência no recebimento
dos valores decorrentes da condenação (art. 99 da Lei n. 8.078/1990 – CDC). 184 De
igual modo, nas demandas em que se discutem atos lesivos à Administração
Pública (ato de improbidade administrativa, por exemplo), os valores devem ser
revertidos à pessoa jurídica lesada.
Nos demais casos, em que se busca a indenização dos danos gerados à
coletividade (e que, portanto, não é possível individualizar interesses individuais,

182 Para o detalhamento das consultas e medidas que podem ser adotadas, consultar as orientações
práticas divulgadas pelo CAOP/PPOT (Busca patrimonial e adoção de medidas típicas e atípicas em
execução: orientações práticas, 2020).
183 Relativamente a outras medidas que podem ser adotadas em face da questão – inclusive sob o ângulo
criminal –, ver o Protocolo específico de investigação divulgado pelo CAOP/Patrimônio Público
(Protocolos de Investigação, vol. I, 2020).
184 Em relação a tais casos, ao longo de um ano, o membro do Ministério Público deve verificar o número de
interessados habilitados ao recebimento da indenização devida e, caso o número não seja compatível
com a gravidade do dano, deve promover as medidas para a execução da indenização devida, nos
termos previstos no art. 100 da Lei n. 8.078/1990 – CDC.
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ainda que homogêneos), a regra é a destinação dos valores a Fundo de finalidade
equivalente àquele previsto no art. 13 da Lei n. 7.347/1985.
8-2.8.1.3 – Medidas atípicas de execução (art. 139, IV, do CPC)
Esgotados os meios típicos para satisfação do crédito, é possível cogitar de
medidas atípicas de execução, com fundamento no art. 139, IV, do CPC. Para
tanto, o Agente Ministerial deverá apresentar pedido judicial concretamente
fundamentado, de molde a:
a) demonstrar o esgotamento dos meios típicos para satisfação da obrigação;
b) apontar a razoabilidade da medida pleiteada; e
c) zelar pela observância ao contraditório.185
8-2.8.1.4 – Cumprimento de decisões antecipatórias e de sentenças de fixação de
alimentos (execução de alimentos)
Nos pedidos formulados pelo Agente Ministerial para cumprimento de decisões
antecipatórias ou de sentenças que fixem alimentos, deve-se observar o contido
no art. 528 e seguintes do CPC. Em especial, o membro do Ministério Público deve
avaliar a quantidade de prestações vencidas:
a) vencidas mais de três prestações, o Agente Ministerial deve cindir o pedido, de
forma que o cumprimento das três últimas prestações (e daquelas que vencerem
no curso do processo) sigam o rito da prisão civil (art. 528, §3 o e §7o, do CPC) e que
as prestações mais antigas sigam o rito ordinário do cumprimento de sentença
que fixa obrigação de pagar (art. 528, §8 o, do CPC). O dado deve ser exposto de
forma clara na petição, declinando o rito a ser observado quanto a cada parcela de
valores. Na parte cabível, deve formular expresso pedido de prisão civil do
devedor para a hipótese de inadimplemento injustificado;

185 Para o detalhamento de possíveis medidas atípicas, consultar as orientações práticas divulgadas pelo
CAOP/Patrimônio Público (Busca patrimonial e adoção de medidas típicas e atípicas em execução:
orientações práticas, 2020).
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b) vencidas as três últimas prestações, o Agente Ministerial deve pleitear que o
cumprimento dessas parcelas (e daquelas que vencerem no curso do processo)
sigam o rito da prisão civil (art. 528, §3 o e §7o, do CPC). Na petição, deve requerer
expressamente a incidência desse rito, bem como formular o pedido de prisão
civil em caso de inadimplemento injustificado;
c) vencidas menos de três prestações, o pedido do cumprimento da sentença
deve observar o rito ordinário do cumprimento de sentença que fixa obrigação de
pagar (art. 528, §8o, do CPC), devendo-se indicar esse dado de forma expressa na
petição.

8-3 – Atuação judicial: peculiaridades da legislação referente à tutela coletiva
8-3.1 – Lei da Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/1985) e microssistema processual
previsto no Código de Defesa do Consumidor (art. 81 e ss da Lei n. 8.078/1990)
8-3.1.1 – Tutela de interesses individuais indisponíveis
Como regra, as ações civis públicas são talhadas à tutela dos interesses
transindividuais (direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos). De modo
excepcional, alguns diplomas legais especiais (Lei n. 8.069/1990 – ECA e Lei n.
10.741/2003 – Estatuto do Idoso) admitem essa modalidade de ação para a tutela
de direitos individuais indisponíveis. Assim, na tutela de interesses individuais
indisponíveis, é recomendável que o Agente Ministerial verifique a existência de
autorização legislativa específica para o ajuizamento de ação civil pública e, caso
inexista, privilegie o ajuizamento de ações comuns (ação sob o rito ordinário, por
exemplo).
8-3.1.2 – Limitação de matérias
O art. 1o, par. único, da Lei n. 7.347/1985 limita as matérias que admitem o
ajuizamento de ação civil pública, de forma que eventuais demandas a respeito
desses temas dependem do entendimento do Agente Ministerial quanto à
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extensão da vedação (e, mesmo, acerca da constitucionalidade do dispositivo de
lei), o que deve ser expressamente enfrentado na petição inicial.
8-3.1.3 – Competência
A competência para julgamento da ação civil pública é a do local de ocorrência do
dano (art. 2o da Lei n. 7.347/1985). Nos casos em que o dano possua caráter
regional ou nacional, o Agente Ministerial deve considerar a previsão do art. 93, II,
da Lei n. 8.078/1990 – CDC e, por conseguinte, a possibilidade de remessa do caso
à Capital do Estado. Nessa análise, deve considerar, também, as discussões até
aqui travadas sobre a extensão da coisa julgada de sentenças lançadas em ações
civis públicas – item 8-3.1.6, adiante.
8-3.1.4 – Privilégio a soluções consensuais
Sempre que houver espaço, o Agente Ministerial deve privilegiar o emprego de
soluções consensuais, inclusive com a sugestão de que se recorra a órgãos
governamentais e/ou técnicos que possam contribuir para a obtenção da referida
solução (art. 3o da Recomendação CNJ n. 76/2020).
8-3.1.5 – Saneamento
No momento do oferecimento da réplica, o Agente Ministerial deve buscar
contribuir para a prolação da futura decisão de organização e saneamento do
processo. Além dos aspectos mencionados no item 8-2.5.1, retro, deve dedicar
especial atenção à identificação “[d]o(s) grupo(s) titular(es) do(s) direito(s)
coletivo(s) objeto do processo coletivo, com a identificação e delimitação dos
beneficiários” (art. 4o, I, da Recomendação CNJ n. 76/2020), à ocorrência de
conexão ou continência (art. 4o, IV, da Recomendação CNJ n. 76/2020), à alegação
de litispendência ou coisa julgada (art. 4 o, IV, da Recomendação CNJ n. 76/2020) e
à “possibilidade e conveniência de suspensão das ações individuais correlatas” (art.
4o, IV, da Recomendação CNJ n. 76/2020).
8-3.1.6 – Coisa Julgada
A Lei n. 9.494/1997 alterou a redação do art. 16 da Lei n. 7.347/1985, de forma a
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vincular a extensão dos efeitos da decisão judicial (e, por conseguinte, da coisa
julgada) aos limites da competência territorial do órgão julgador. O Agente
Ministerial deve atentar que o STF reconheceu a inconstitucionalidade da redação
do art. 16 atribuída pela Lei n. 9.494/1997 e repristinou a redação original do
dispositivo, segundo a qual “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, valendose de nova prova.” (RE 1.101.937, Tema 1075, Pleno, Min. Alexandre de Moraes, j.
26.03.2021). Na ocasião, fixou, também, as teses de que “Em se tratando de ação
civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art.
93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor)” e “Ajuizadas múltiplas
ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos
termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma
delas, para o julgamento de todas as demandas conexas.”
O julgamento é recente, havendo a possibilidade de alguma modificação no teor
das teses fixadas. Assim, o Agente Ministerial deve acompanhar a continuidade
das discussões, como também o modo como será aplicado o precedente.
8-3.1.7 – Desistência de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público
Diante da natureza dos interesses tutelados por meio da Ação Civil Pública, como
regra, não é viável formular pedido de desistência da demanda ou de julgamento
sem apreciação do mérito. Somente se admite tal ordem de pedidos se
concretamente demonstrados:
a) a inexistência de pressupostos de constituição e regular desenvolvimento do
processo e a impossibilidade de supressão da falha; e/ou
b) fato superveniente que descaracterize a situação existente no momento do
ajuizamento da demanda, de molde a fazer cessar a lesão ou ameaça de lesão ao
interesse tutelado.
8-3.1.8 – Atuação como fiscal da lei

517 de 564

MANUAL DE ORIENTAÇÃO FUNCIONAL
Na qualidade de fiscal da lei, o Agente Ministerial deve atuar de forma proativa nas
Ações Civis Públicas. Além de observar as recomendações gerais para atuação na
qualidade de órgão interveniente (item 8-4.5, adiante), deve dedicar especial
atenção à análise dos seguintes pontos:
a) legitimidade e a representatividade adequada do autor da demanda,
examinando, com cuidado, os requisitos exigidos para as associações (art. 5 o, V, a
e b, da Lei n. 7.347/1985);
b) adequação do polo passivo, com especial atenção aos casos de necessidade de
formação do litisconsórcio passivo necessário;
c) necessidade de se promover a emenda da petição inicial para modificar o
pedido ou a causa de pedir, requerendo a inclusão do Ministério Público como
litisconsorte ativo; e
d) o conteúdo do eventual acordo celebrado entre autor e réu, a fim de verificar se
a avença prejudica a efetiva tutela dos interesses coletivos tratados na demanda.
Caso verifique tal prejuízo, deve impugná-la fundamentadamente e apresentar os
recursos cabíveis em face de eventual homologação.
8-3.1.8.1 – Desistência da ação pelo colegitimado
Nas hipóteses de desistência ou abandono da demanda pelo colegitimado, o
Agente Ministerial deve verificar se essa forma de atuar é injustificada. Caso a
desistência ou abandono seja injustificado, deve-se assumir o polo ativo da
demanda, conforme a previsão do art. 5o, §3o, da Lei n. 7.347/1985. Caso repute
que a desistência ou abandono são justificados ou que é inconveniente o
prosseguimento da demanda, deve manifestar-se fundamentadamente a
respeito, indicando os motivos concretos pelos quais não assumirá o polo ativo da
demanda.
8-3.1.8.2 – Pedido de cumprimento de sentença em caso de omissão do
colegitimado
Nas demandas ajuizadas por colegitimados, o membro do Ministério Público deve
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acompanhar se esses entes formularão o pedido de cumprimento de sentença no
prazo de 60 (sessenta) dias contados do trânsito em julgado. Caso não o façam, o
membro do Ministério Público deve adotar as providências necessárias para
formular o referido pedido, nos termos do art. 15 da Lei n. 7.347/1985.

8-3.2 – Tutela do Patrimônio Público (Lei n. 8.429/1992 e Lei n. 12.486/2013)
Nas demandas ajuizadas pelo Ministério Público para a proteção do Patrimônio
Público, a elaboração da petição inicial deve observar as recomendações contidas
no item 8-2.2, com as especificidades do item 8-2.2.6 e respectivos subitens. Ao
atuar como órgão interveniente nessa modalidade de demanda, além das
recomendações gerais do item 8-4.5, adiante, deve seguir os parâmetros
apontados no item 8-2.2, com as especificidades do item 8-2.2.6 e respectivos
subitens, de molde a dedicar especial atenção:
a) à narrativa do elemento subjetivo;
b) à individualização das condutas praticadas pelos requeridos;
c) à avaliação da proporcionalidade do pedido de indisponibilidade de bens; e
d) à análise da construção dos pedidos finais, a fim de verificar se abrangem
todas as condutas imputadas, se é pleiteado não só o reconhecimento da prática
ímproba, mas indicada a modalidade de improbidade que se reputa praticada,
bem como se é pleiteada a aplicação das sanções correspondentes.
Ao examinar tais demandas, também deve ponderar se os atos discutidos se
amoldam àqueles descritos no art. 5 o da Lei n. 12.486/2013 e se foram formulados
os pedidos pertinentes. Em caso negativo, deve extrair cópia dos autos e
instaurar o procedimento investigatório correspondente, a fim de avaliar a
possibilidade de se ajuizar demanda visando à responsabilização das pessoas
jurídicas implicadas.
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8-3.3 – Lei da Ação Popular (Lei n. 4.717/1965)
Na qualidade de fiscal da lei, o Agente Ministerial deve atuar proativa nas Ações
Populares. Além de observar as recomendações gerais para atuação na qualidade
de órgão interveniente (item 8-4.5, adiante), deve dedicar especial atenção à
análise dos seguintes pontos:
a) a comprovação da cidadania brasileira pelo autor popular, nos moldes exigidos
pelo art. 1o, §3o, da Lei n. 4.717/1965;
b) a competência do Juízo, definida pelo local de origem do ato impugnado (art. 5 o
da Lei n. 4.717/1965);
c) se a inicial está instruída com os documentos essenciais e/ou se formula
pedido para a requisição de documentos, informações e certidões (art. 1 o, §6o e
§7o, da Lei n. 4.717/65). Nessa última hipótese, deve zelar para que a requisição
judicial seja atendida no prazo assinalado, conforme exigência do art. 7 o, §1o, da
Lei n. 4.717/65;
d) a formação do polo passivo da demanda, com especial atenção aos casos de
litisconsórcio passivo necessário (art. 6o da Lei n. 4.717/1965) e à possibilidade de
que a citação da multiplicidade de beneficiários ocorra por edital (art. 7 o, II, da Lei
n. 4.717/1965). Nessa última hipótese, deve-se atentar para que o número de
publicações e os prazos previstos no dispositivo de lei sejam observados; e
e) a impossibilidade de que o Ministério Público assuma a defesa do ato
impugnado (art. 6o, §4o, da Lei n. 4.717/1965). Caso verifique a necessidade de
apuração da conduta sob outros ângulos (cível ou criminal), deve instaurar os
procedimentos investigatórios pertinentes ou remeter as informações ao órgão
de execução com atribuição na matéria (art. 6o, §4o, da Lei n. 4.717/1965).
8-3.3.1 – Desistência da ação pelo autor popular
Nas hipóteses de desistência ou abandono da demanda pelo autor popular, o
Agente Ministerial deve zelar pela publicação dos editais de que tratam o art. 7 o, II,
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da Lei n. 4.717/1965, conforme a previsão do art. 9 o do mesmo diploma legal. Na
ocasião, também deve verificar se essa forma de atuar do autor popular é
injustificada. Caso a desistência ou abandono seja injustificado, deve-se assumir
o polo ativo da demanda, conforme a previsão do art. 9 o da Lei n. 4.717/1965. Caso
repute que a desistência ou abandono são justificados ou que é inconveniente o
prosseguimento da demanda, deve manifestar-se fundamentadamente a
respeito, indicando os motivos concretos pelos quais não assumirá o polo ativo da
demanda.
8-3.3.2 – Pedido de cumprimento de sentença em caso de omissão do autor popular
O membro do Ministério Público deve acompanhar se o autor popular ou terceiros
formularão o pedido de cumprimento de sentença no prazo de 60 (sessenta) dias
contados do acórdão de segunda instância. Caso não o façam, o membro do
Ministério Público deve adotar as providências necessárias para formular o
referido pedido, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme a previsão do art. 16 da Lei
n. 4.717/1965.

8-3.4 – Mandado de Segurança (Lei n. 12.016/2009)
Ao cogitar da eventual impetração de mandado de segurança, o membro do
Ministério Público deve considerar a natureza dos interesses que visa a tutelar, o
atual estágio das discussões sobre a legitimidade do Ministério Público para a
utilização desse remédio processual para a tutela coletiva e a existência de outros
instrumentos jurídicos que permitem alcançar os mesmos resultados que seriam
obtidos pela impetração sem a necessidade de enfrentar discussões
concernentes à legitimidade ativa. Havendo opção pela impetração de mandado
de segurança, o Agente Ministerial deve atentar para as seguintes questões:
a) as peculiaridades de que se reveste a petição inicial, a fim de indicar, com
clareza, o ato impugnado, a autoridade coatora e a pessoa jurídica a que a
autoridade em questão está vinculada;
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b) a necessidade de apresentação de prova pré-constituída ou de requerimento
expresso para apresentação dos documentos que não foram disponibilizados ao
Ministério Público, demonstrando as providências prévias adotadas na tentativa
de obtê-los (art. 6o, §1o, da Lei n. 12.016/2009); e
c) a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança.
Na qualidade de fiscal da lei, além de observar as recomendações gerais para
atuação na qualidade de órgão interveniente (item 8-4.5, adiante), deve dedicar
especial atenção à análise dos seguintes pontos:
d) a necessidade de requerer seja reconhecida a ocorrência de perempção ou
caducidade se, depois de concedida a medida, o impetrante criar obstáculo ao
andamento do processo ou deixar as promover as diligências que lhe cabem (art.
8o da Lei n. 12.016/2009);
e) a observância do prazo para a oferecimento de pronunciamento, a fim de evitar
que o feito prossiga sem a manifestação do membro do Ministério Público (art. 12
da Lei n. 12.016/2019);
f) a necessidade de analisar (f.1) a correta indicação da autoridade coatora; (f.2)
se o direito alegado pelo impetrante é líquido e certo (isto é, se ele está
demonstrado a partir de prova pré-constituída), não havendo espaço para a
dilação probatória; e
g) a impossibilidade, como regra, de apresentação de pedidos para a realização
de diligências.

8-4 – Atuação judicial: órgão interveniente
Ao longo do tempo, tornou-se lugar comum a necessidade de racionalização da
atuação do Ministério Público na qualidade de órgão interveniente (custos legis), a
fim de que seja privilegiada a atuação como órgão agente. A partir da edição do
CPC/2015 e da jurisprudência firmada pelos Tribunais Superiores, o CNMP expediu
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recomendação, a fim de traçar balizas para a racionalização da intervenção do
Ministério Público nos processos judiciais cíveis (Recomendação CNMP n.
34/2016). Assim, ao analisar a necessidade de que haja a intervenção do Ministério
Público na qualidade de fiscal da lei em processos judiciais cíveis, os parâmetros
fixados pela referida recomendação devem ser observados.

8-4.1 – As hipóteses de intervenção obrigatória
De acordo com a Recomendação CNMP n. 34/2016, a relevância social da
intervenção do Ministério Público nos casos em que há previsão legal específica
que a preveja é presumida (art. 5o, caput, primeira parte, da Recomendação CNMP
n. 34/2016). Assim, em princípio, é obrigatória a intervenção do Ministério Público
nesses casos.

8-4.2 – As manifestações pela desnecessidade de intervenção
Nos casos em que reputar desnecessária a intervenção ministerial, o Agente
Ministerial deve se manifestar de forma expressa, por meio de pronunciamento
concretamente fundamentado, declinando as razões de fato e de direito que
permitem afirmar que não há necessidade de atuação do Ministério Público.
Nessa tarefa, deve dedicar especial atenção à matéria de fato, esclarecendo, com
exatidão, o objeto da demanda e as razões pelas quais é desnecessária a atuação
do Ministério Público.
Ainda, deve-se destacar que é inviável recusar a vista dos autos, conforme
expressamente indicado pelo art. 2o da Recomendação CNMP n. 34/2016.

8-4.3 – As intervenções a requerimento do Ministério Público
Ao tomar conhecimento de causa que exija a intervenção do Ministério Público ou
em que possa vislumbrar interesse nessa intervenção, o membro do Ministério
Público deve, espontaneamente, apresentar a manifestação que reputar cabível e
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requerer que o feito passe a ser remetido ao Ministério Público, a fim de passar
nele oficiar na qualidade de fiscal da lei.

8-4.4 – A intervenção de mais de um órgão de execução do Ministério Público
Nos processos em que já houver a intervenção de um órgão de execução do
Ministério Público (ainda que na qualidade de órgão agente), é prescindível a
intervenção atuação de outro membro do Ministério Público (art. 3 o da
Recomendação CNMP n. 34/2016).

8-4.5 – A efetiva atuação como órgão interveniente: aspectos gerais
Identificada a necessidade de atuação na qualidade de fiscal da lei, o Agente
Ministerial deve dedicar atenção aos seguintes pontos:
a) a intervenção do Ministério Público deve ocorrer depois da manifestação das
partes (art. 179, I, do CPC);
b) as manifestações lançadas pelos membros do Ministério Público devem ser
assertivas, evitando-se o uso de expressões que possam ser interpretadas como
indulgência ou indiferença da atuação ministerial (nesse sentido, devem ser
evitadas expressões como “opino”, “opino s.m.j.”, “opino sub censura” etc.);
c) nas manifestações oferecidas ao final da fase postulatória, o Agente Ministerial
deve (c.1) avaliar a presença dos pressupostos para a constituição e
desenvolvimento válidos do processo; (c.2) posicionar-se sobre as preliminares e
as nulidades eventualmente arguidas pelas partes; (c.3) contribuir com o futuro
saneamento do processo, indicando as questões (de fato e de direito) que reputa
controvertidas, quais delas admitem julgamento antecipado e quais exigem
dilação probatória, posicionando-se sobre a distribuição do ônus probatório;
d) o Agente Ministerial deve participar ativamente da atividade probatória (por
meio da oferta de quesitos para instrução da perícia, comparecimento e ativa
participação nas audiências de instrução etc.). Caso necessário, deve produzir as
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provas que repute pertinentes para a apuração dos fatos (art. 179, II, do CPC);
e) as manifestações de mérito – oferecidas em audiência ou por meio de
memoriais – devem conter (e.1) relatório em que constem os principais
desdobramentos do processo; (e.2) análise das questões preliminares ou de
arguições de nulidade eventualmente ainda não apreciadas; e (e.3) apresentação
de fundamentação – de fato e de direito – concreta, em que se examine a prova
produzida, as teses jurídicas apresentadas pelas partes e o entendimento jurídico
que se reputa aplicável ao caso concreto. Nessa atividade, é recomendável adotar
as mesmas cautelas descritas no item 8-2.6, alínea “c” (e respectivos subitens),
dedicando especial cuidado ao prequestionamento da matéria e à existência de
precedentes firmados em Súmulas, recursos repetitivos e em sede de
repercussão geral;
f) ao ser cientificado de decisões interlocutórias e sentenças, avaliar com
cuidado o respectivo conteúdo e, se necessário, opor embargos de declaração
(art. 1.022 do CPC), assim como interpor os recursos necessários à anulação e/ou
à reforma da decisão judicial (art. 179, II, do CPC).
8-4.5.1 – Manifestação sobre acordos firmados pelas partes
Ao posicionar-se sobre os acordos firmados pelas partes, avaliar a vantajosidade
da avença para os interesses tutelados pelo Ministério Público, opondo-se a
acordos aviltantes ou prejudiciais a tais interesses. Sempre que as partes
possuírem advogados constituídos, zelar para que tais profissionais participem da
fixação dos termos da avença.

8-4.6 – A efetiva atuação como órgão interveniente: aspectos específicos
8-4.6.1 – Ações de Família
Nos termos do art. 698 do CPC, nas ações de família (divórcio, separação,
reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação e filiação), a
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intervenção do Ministério Público deve ocorrer nos casos em que há interesses de
incapazes ou em que vítima de violência doméstica e familiar figure como parte.
8-4.6.1.1 – Divórcio e Dissolução de União Estável
Nos termos do atual CPC, o foco da atuação na área de família passa a ser a tutela
da parte vulnerável (incapazes) ou em situação de vulnerabilidade (vítimas de
violência doméstica e familiar). Assim, o Agente Ministerial deve dedicar atenção
à tutela do interesse de tais partes, com especial atenção à fixação de alimentos,
guarda e regime de visitação. Ainda, deve observar se as discussões patrimoniais
envolvem (ou geram repercussão) na esfera patrimonial de incapazes, ocasião em
que deverá se posicionar, também, acerca desse ângulo da questão.
8-4.6.1.1.1 – Divórcio e Dissolução de União Estável consensuais
Nos casos em que as partes acordam sobre o divórcio e sobre a dissolução da
união estável, o Agente Ministerial deve verificar se os interesses dos incapazes
foram adequadamente tutelados no acordo e apresentar manifestação que
demonstre, concretamente, essa tutela. Nessa tarefa, deve avaliar:
a) o regime da guarda dos filhos;
b) a suficiência da regulamentação do direito de visitas (previsão de partilha
referente a fins de semana, férias, feriados, festividades de final de ano, dia das
mães e dos pais, aniversário dos genitores, aniversário das crianças etc);
c) o valor da prestação alimentícia, verificando se foi definida quantia certa e
determinada, a data de vencimento da prestação, a forma de reajuste (percentual
da remuneração do alimentante/ percentual do salário-mínimo/ índice de
correção monetária) e a forma de pagamento (desconto em folha, depósito ou
transferência bancária etc.); e
d) no caso de transferência de imóveis aos filhos, a estipulação do prazo para a
outorga da escritura.
Como regra, não é adequado se apresentar aquiescência a acordos que
dispensem o pagamento de alimentos em favor dos filhos menores. A eventual
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concordância com tal cláusula exige motivação idônea, em que sejam declinadas
as razões concretas pelas quais se compreende que os interesses dos incapazes
são preservados mesmo com a ocorrência dessa dispensa.
8-4.6.1.2 – Alimentos
Nas demandas que pleiteiam a concessão de alimentos (inclusive gravídicos), o
Agente Ministerial deve observar:
a) a regra do art. 98 da Lei n. 8.069/1990 – ECA relativamente à definição de
competência do Juízo da Infância e Juventude e posicionar-se pelo
direcionamento da demanda ao Juízo competente;
b) a prova do vínculo de parentesco ou da obrigação de alimentar;
c) o trinômio “necessidade-possibilidade-proporcionalidade”, a fim de avaliar,
concretamente, a necessidade do alimentando, as possibilidades econômicofinanceiras do réu e a proporcionalidade da prestação (tanto na comparação entre
a necessidade do alimentando e as possibilidades econômico-financeiras do réu,
quanto na aferição da contribuição do genitor porventura não demandado para o
sustento da prole);
d) a preferência para que se vincule a prestação a percentual da remuneração do
réu ou a percentual do salário-mínimo, a fim de minimizar os efeitos da inflação.
Na hipótese de o caso concreto aponte para a pertinência de outro modo de
fixação do valor, deve-se atentar para a necessidade de fixação de índice de
correção monetária; e
e) a priorização para que haja o desconto dos valores diretamente em folha de
pagamento do alimentante ou, na impossibilidade de tal medida, que os valores
sejam pagos por meio de depósito ou transferência bancária.
8-4.6.1.3 – Revisional de Alimentos
Nas ações que visam à revisão do valor da prestação alimentícia, o Agente
Ministerial deve observar:
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a) se a demanda está instruída com o título que fixou os valores que se pretende
revisar;
b) a necessidade de que seja comprovada, de modo inequívoco, a alteração da
situação econômico-financeira das partes;
c) a necessidade de que eventual decisão que antecipe os efeitos da tutela fixe,
provisoriamente, o valor dos alimentos que deverá vigorar no curso da demanda.
8-4.6.1.4 – Cumprimento de decisões antecipatórias e de sentenças de fixação de
alimentos (execução de alimentos)
Nos pedidos de cumprimento de decisões que fixam alimentos, o Agente
Ministerial deve observar o contido no art. 528 e seguintes do CPC, diferenciando
os casos que admitem a prisão civil do devedor de alimentos daqueles em que tal
medida não é passível de utilização (ver item 8-2.8.1.4, retro).
8-4.6.1.5 – Guarda e visitação
Relativamente aos pedidos de guarda, o Agente Ministerial deve observar a regra
do art. 148, par. único, a, da Lei n. 8.069/1990 – ECA, que fixa a competência da
Vara da Infância e Juventude quando presentes as hipóteses do art. 98 da Lei n.
8.069/1990 – ECA.
Ao se posicionar sobre a modalidade de guarda (se compartilhada ou unilateral) e
sobre a visitação (de pais e/ou avós), o Agente Ministerial deverá guiar-se pelo
melhor interesse da criança.
Se necessário, deve formular requerimento para a elaboração de estudo
psicossocial acerca do caso, a fim de reunir informações técnicas que possam
subsidiar eventual manifestação.
As manifestações sobre esses temas devem ser concretamente fundamentadas,
de forma a expor as razões fáticas que permitem afirmar que a solução
sustentada pelo Ministério Público é a que melhor atende aos interesses das
crianças e/ou adolescentes envolvidos no litígio.
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8-4.6.1.5.1 – Pedidos de modificação de guarda e do regime de visitação
O Agente Ministerial deve dedicar especial atenção aos pedidos unilaterais para a
modificação de guarda e/ou do regime de visitação, buscando posicionar-se
sobre a temática somente após ouvida a parte contrária.
8-4.6.1.5.2 – Alienação Parental
Em situações conflituosas, o Agente Ministerial deve ter em conta, de forma
subjacente, a possibilidade de ocorrência de alienação parental, observando as
formas exemplificativas previstas no art. 2 o, par. único, da Lei n. 12.318/2010.
Identificado indício de alienação parental (ou havendo pedido expresso acerca da
temática por um dos genitores), o Agente Ministerial deve atuar de forma proativa,
de molde a:
a) zelar pela tramitação prioritária do feito, conforme previsão do art. 4 o da Lei n.
12.318/2010;
b) formular requerimento concreto para a imediata adoção de medidas voltadas à
preservação da integridade psicológica da criança ou do adolescente, avaliando,
de modo detido, a possibilidade de que sejam adotadas providências para
assegurar a convivência ou a reaproximação entre os filhos e o(a) genitor(a).
Quanto ao último ponto, deve ter em conta a possibilidade de visitação assistida
prevista no art. 4o, par. único, da Lei n. 12.318/2010; e
c) participar ativamente da produção da prova, zelando pela realização de perícia
psicológica ou biopsicossocial, que deverá observar o art. 5o da Lei n. 12.318/2010.
8-4.6.1.5.3 – Guarda vs. Tutela
No caso de falecimento dos dois genitores (ou do único genitor declarado), o
instituto jurídico a ser aplicado é a tutela, nos termos do art. 1.728, I, do CC (ver
item 8-4.6.3.2, adiante).
8-4.6.1.6 – Averiguação, investigação e exclusão de paternidade
O Ministério Público intervirá nos procedimentos voltados à averiguação oficiosa
de paternidade quando necessário à tutela dos interesses da criança. Por sua vez,
529 de 564

MANUAL DE ORIENTAÇÃO FUNCIONAL
a comunicação prevista no art. 2 o, §4o, da Lei n. 8.560/1992 pode dar ensejo à
instauração de Procedimento Administrativo de Tutela de Interesses Individuais
Indisponíveis voltado à reunião de elementos que permitam o futuro ajuizamento
de ação voltada à investigação de paternidade (inclusive com eventual cumulação
com pedido de alimentos). Nas ações voltadas à investigação de paternidade em
que o membro do Ministério Público atue como órgão interveniente, é necessário:
a) nos casos de cumulação com o pedido de alimentos, verificar se há pedido de
antecipação de tutela voltado à fixação provisória de alimentos em favor dos
infantes e se tal pleito foi apreciado;
b) pugnar pela adequada instrução probatória, com especial atenção à realização
de exame de código genético (DNA), a fim de verificar o vínculo consanguíneo
entre o genitor e o filho; e
c) avaliar a possibilidade de aplicação da presunção da paternidade nos casos de
recusa à submissão ao exame de código genético (DNA) – art. 2 o-A, par. único, da
Lei n. 8.560/1992.
Nos pedidos de exclusão de paternidade, o Agente Ministerial deve avaliar não
somente a existência de vínculo genético, mas também a eventual relação
socioafetiva estabelecida entre o genitor declarado registralmente e o infante.
8-4.6.1.7 – Casamento
8-4.3.1.7.1 – Nulidade vs. anulação de casamento
Nos termos do art. 1.549 do CC, o Ministério Público possui legitimidade para
propor ações para a declaração de nulidade do casamento. Portanto, tem
legitimidade para atuar em face das hipóteses dos art. 1.521 e 1.548 do CC. No
entanto, o Ministério Público não possui legitimidade para decretação da
anulação do casamento, conforme o regramento contemplado nos arts. 1.552,
1.554 e 1.555 do CC.
8-4.6.1.7.2 – Suprimento de idade para casamento
O membro do Ministério Público deve atentar que, na atualidade, somente podem
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casar aqueles que possuem mais de dezesseis anos, não havendo mais a
possibilidade de suprimento da idade núbil (atual redação do art. 1.520 do CC). Aos
nubentes com idade entre dezesseis e dezoito anos, faz-se necessária a
autorização de ambos os pais e/ou dos respectivos representantes legais, em
conformidade com a previsão do art. 1.517 do CC.
Havendo divergência entre os pais ou responsáveis ou compreendendo-se que a
negativa é injusta, a questão pode ser submetida pelos interessados à apreciação
judicial (arts. 1.517, par. único e 1.519 do CC). Ao se manifestar sobre tais pedidos, o
Agente Ministerial deve se nortear pelo melhor interesse do adolescente
envolvido, pugnar pela realização de audiência para a oitiva dos interessados e
observar a regra de competência do art. 148, par. único, c, da Lei n. 8.069/1990 –
ECA, segundo a qual o competente para apreciar essa ordem de pedidos nas
hipóteses do art. 98 da Lei n. 8.069/1990 do ECA é o Juízo da Infância e da
Juventude.
8-4.6.1.7.3 – Alteração do regime de bens
Nos termos do art. 734 do CPC, os cônjuges podem requerer, motivadamente, a
alteração do regime de bens do casamento. O membro do Ministério Público deve
intervir nesses feitos, conforme expressa determinação do art. 734, §1o, do CPC.
8-4.6.1.7.4 – Casamento homoafetivo
O STF concedeu interpretação conforme ao art. 1.723 do CC, a fim de reconhecer
que o dispositivo alberga, também, as uniões estáveis homoafetivas (ADPF 132,
Pleno, Min. Ayres Britto, j. 05.05.2011; e ADI 4.277, Pleno, Min. Ayres Britto, j.
05.05.2011). A partir desses julgados, o STJ entendeu não haver óbice à
habilitação e à celebração de casamento entre pessoas do mesmo sexo (REsp
1.183.378/RS, 4a Turma, Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.10.2011). Para evitar
eventuais dificuldades quanto às providências formais necessárias ao
casamento, o CNJ expressamente normatizou a questão, estabelecendo que “É
vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de
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casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas de
mesmo sexo.” (art. 1o da Resolução CNJ n. 175/2013) e que tal recusa “implicará a
imediata comunicação ao respectivo juiz corregedor para as providências cabíveis.”
(art. 1o, par. único, da Resolução CNJ n. 175/2013).
8-4.6.2 – Sucessões e ausência
Como é cediço, existem duas formas de sucessão: a sucessão legítima (em que a
herança é destinada aos herdeiros previstos em lei, observando-se a ordem de
vocação hereditária estabelecida no art. 1.829 do CC 186) e testamentária (em que a
herança ou legado é destinado aos herdeiros ou legatários indicados no ato de
última vontade).
Nos casos de sucessão legítima, a intervenção do Ministério Público ocorre nas
hipóteses previstas no art. 178, II, do CPC, isto é, quando houver a presença de
partes incapazes. Em tal ocasião, devem ser observadas as cautelas descritas nos
itens 8-4.6.3 e 8-4.6.3.3, adiante.
Nos casos de sucessão testamentária, o Agente Ministerial deve observar que há
necessidade de intervenção do Ministério Público (art. 735, §2 o, do CPC). Nos
processos de aprovação e registro de testamento, deverá observar se houve:
a) a juntada da certidão de óbito do testador e a apresentação do testamento ele
mesmo;
b) a juntada de informação sobre o último testamento registrado pelo testador e a
eventual ocorrência de revogações (na atualidade, os dados são centralizados
nacionalmente e podem ser obtidos junto ao Conselho Federal do Colégio Notarial
do Brasil, conforme o Provimento CNJ n. 18/2012);
c) a existência de poderes especiais do procurador do testamenteiro; e
d) a realização das audiências de aprovação do testamento particular.

186 O dispositivo deve ser lido em conjunto com as decisões do STF relativamente à inconstitucionalidade
da distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros (RE 878.694, Pleno, Min. Roberto
Barroso, j. 10.05.2017) e ao reconhecimento dos direitos sucessórios decorrentes de uniões
homoafetivas (RE 646.721, Pleno, Min. Roberto Barroso, j. 10.05.2017).
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Nessa fase, deve atentar para o cumprimento das disposições legais aplicáveis a
cada modalidade de testamento, bem como zelar para que as discussões sobre o
conteúdo do testamento sejam travadas no inventário (procedimento no qual se
promove a execução do testamento).
Nas ações voltadas à anulação de testamento e nos inventários fundados em
testamentos, deve observar a necessidade de juntada do testamento e de
intimação de todos os interessados (testamenteiro, herdeiros legítimos,
testamentários e legatários).
O Ministério Público também intervirá nos casos de herança jacente (art. 739, §1o,
do CPC) e de arrecadação de bens dos ausentes (art. 28, §1o, do CC e art. 745, §4 o,
do CPC), devendo zelar pela observância dos dispositivos aplicáveis a cada um dos
institutos.
8-4.6.3 – Incapazes
O Ministério Público deve intervir em todas as causas que envolvam interesse de
pessoa incapaz (art. 178, II, do CPC). O fundamento para a intervenção é a
existência de incapacidade ela mesma, sendo irrelevante a natureza do pedido
formulado.
8-4.6.3.1 – Curatela
O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar ações voltadas à curatela
(arts. 747, IV; e 748 do CPC e art. 1.768 do CC). Como medida antecedente, poderá
instaurar Procedimento Administrativo de Tutela de Interesses Individuais
Indisponíveis voltado à reunião de elementos que permitam o futuro ajuizamento
da demanda. Ao atuar como órgão interveniente em face de pedidos de curatela,
deverá:
a) verificar a presença de alguma das hipóteses previstas no art. 1.767 do CC,
ocasião em que se deve avaliar se foram declinados os fatos que demonstram a
incapacidade do interditando e o momento em que essa incapacidade se revelou
(art. 749 do CPC);
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b) avaliar a legitimidade (art. 747 do CPC e art. 1.775 do CC) e a idoneidade (art.
1.735 do CC c.c. art. 1.774 do CC) daquele que pretende assumir o encargo de
curador;
c) verificar se foi apresentado o laudo médico indicado no art. 750 do CPC ou foi
apontada a impossibilidade de tal apresentação;
d) zelar para que sobrevenham informações sobre o patrimônio do interditando,
requerendo a juntada dos documentos que se revelem pertinentes (declaração de
bens e rendimentos, matrícula de imóveis, certificado de registro de veículos
etc.);
e) observar se houve citação válida, dispensando especial atenção às exigências
do art. 245 do CPC;
f) participar ativamente da audiência voltada à entrevista do interditando,
inclusive quando houver necessidade de deslocamento para a realização do ato
(art. 751 do CC);
g) atuar de modo proativo na fase instrutória, formulando quesitos de orientação
da perícia que permitam aferir, de modo concreto, a extensão, o tempo e os atos
específicos sobre os quais deve recair a curatela (art. 753 do CPC e art. 84, §3 o, da
Lei n. 13.146/2015);
h) apresentar manifestação final de mérito que, além do contido no item 8-4.5,
alínea “e”, retro, posicione-se expressamente sobre a extensão, o tempo e os atos
sobre os quais devem recair a curatela (art. 753 do CPC e art. 84, §3 o, da Lei n.
13.146/2015);
i) requerer e fiscalizar o cumprimento do art. 755, §3 o, do CPC relativamente à
publicidade que deve ser conferida à sentença; e
j) posicionar-se, de forma concreta, sobre a necessidade de prestação de contas
e exigi-la quando pertinente (art. 1.755 e ss c.c. art. 1.774 do CC). Caso identifique
que o curador poderá enfrentar dificuldades na organização da prestação de
contas, é relevante que o membro do Ministério Público posicione-se sobre os
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dados e a documentação esperada, a fim de orientá-lo quanto a esse aspecto.187
8-4.6.3.1.1. – Tomada de decisão apoiada
A Tomada de Decisão Apoiada está prevista no art. 1.783-A do CC. O pedido deve
ser formulado pela própria pessoa com deficiência e subscrito, também, pelas
pessoas eleitas como apoiadoras. O Ministério Público deve atuar em tais feitos,
ocasião em que deverá:
a) verificar se a pessoa com deficiência e os apoiadores elaboraram termo que
observa as exigências do art. 1.783-A, §1o, do CC;
b) avaliar a idoneidade dos apoiadores;
c) participar ativamente da audiência para a oitiva da pessoa com deficiência e
dos apoiadores (art. 1.783-A, §3o, do CC);
d) pugnar pela produção das eventuais provas que sejam necessárias para
viabilizar a análise concreta da idoneidade dos apoiadores e/ou do termo de
decisão apoiada;
e) ao analisar o mérito do pedido, além do contido no item 8-4.5, alínea “e”, retro,
avaliar, de modo expresso e concreto, a extensão e o tempo de vigência do termo
que expressa os limites do apoio a ser oferecido e do compromisso assumido
pelos apoiadores;
f) posicionar-se, de forma concreta, sobre a necessidade de prestação de contas
e exigi-la quando pertinente (art. 1.783-A, § 11, do CC).
8-4.6.3.2 – Tutela
Ao apreciar os pedidos de tutela, o Agente Ministerial deverá:
a) verificar a legitimidade do Juízo, considerando a previsão do art. 148, par.
único, a, da Lei n. 8.069/1990 – ECA, que estabelece a competência do Juízo da
Infância e Juventude se a situação da criança ou adolescente se amoldar à

187 O CAOP/CFTS disponibilizou Manual de Prestação de Contas em matéria de Tutela e Curatela, assim
como modelos de planilhas que podem ser utilizados nessa orientação (Manual de Prestação de Contas e
matéria de Tutela e Curatela. Curitiba, 2012).
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previsão do art. 98 da Lei n. 8.069/1990 – ECA;
b) observar as hipóteses de incidência do instituto (art. 1.728 do CC);
c) avaliar a legitimidade (arts. 1.729 a 1.733 do CC) e a idoneidade (art. 1.735 do CC)
daquele que assumirá o encargo de tutor;
d) zelar para que sobrevenham informações sobre o patrimônio dos infantes,
requerendo a juntada dos documentos que se revelem pertinentes (declaração de
bens e rendimentos, matrícula de imóveis, certificado de registro de veículos
etc.);
e) zelar para que as modificações no patrimônio dos infantes sejam objeto de
alvará judicial, sede em que se deve avaliar a vantajosidade do negócio (item 84.6.3.3, adiante);
f) posicionar-se, de forma concreta, sobre a necessidade de prestação de contas
e exigi-la quando pertinente (art. 1.755 e ss do CC). Caso identifique que o tutor
poderá enfrentar dificuldades na organização da prestação de contas, é relevante
que o membro do Ministério Público posicione-se sobre os dados e a
documentação esperada, a fim de orientá-lo quanto a esse aspecto.188
8-4.6.3.3 – Direitos patrimoniais de incapazes
Nos feitos em que haja valores pertencentes ou devidos a incapazes, é relevante
que o membro do Ministério Público zele para que as quantias permaneçam
depositadas em conta judicial, de forma que somente possam ser movimentadas
mediante autorização judicial.
Ao avaliar os pedidos para levantamento de valores depositados em favor de
pessoas incapazes, deve avaliar a idoneidade do motivo alegado, verificando se
restou ele suficientemente comprovado.
Caso o pleito requeira o levantamento de valores para a aquisição de bens 189 ou se

188 O CAOP/CFTS disponibilizou Manual de Prestação de Contas em matéria de Tutela e Curatela, assim
como modelos de planilhas que podem ser utilizados nessa orientação (Manual de Prestação de Contas e
matéria de Tutela e Curatela. Curitiba, 2012).
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volte à alienação de bens pertencentes a tais pessoas, o Agente Ministerial deverá
verificar a vantajosidade do negócio para o incapaz, pugnando pela avaliação
judicial do eventual bem negociado.
8-4.6.4 – Registros Públicos
Nos termos do art. 1o da Lei n. 6.015/1973, os serviços de registros públicos foram
estabelecidos para conceder autenticidade, segurança e eficácia a atos jurídicos.
A intervenção do Ministério Público é exigida nessa matéria, na qualidade de
garantidor da ordem pública, a fim de que tutelar a veracidade das informações
que constam dos referidos registros. Esse deve ser o norte de atuação do
Ministério Público, de forma que, além das recomendações apontadas no item 84.5, retro, deverá dedicar especial atenção à realização das diligências
necessárias para que haja segurança suficiente para se promover averbações,
retificações, cancelamentos e alterações no conteúdo dos registros civis (de
pessoas físicas e jurídicas), dos registros de títulos e documentos e nos registros
de imóveis.
8-4.6.5 – Recuperações Judiciais e falências
Nos termos da Lei n. 11.101/2005, a intervenção do Ministério Público é obrigatória
em momentos específicos dos processos de recuperação judicial e de falências.
Havendo expressa previsão legal190, o membro do Ministério Público deve intervir,
189 Caso seja formulado pedido voltado ao levantamento de valores com o objetivo de adquirir bens que
comporão o patrimônio do incapaz, deve-se solicitar que sobrevenham as certidões negativas exigidas
em negociações da espécie, a fim de evitar futuras discussões que possam repercutir negativamente no
patrimônio dos infantes. Por exemplo, negociações imobiliárias exigem, como regra, certidões de
protesto, de distribuição judicial cível e de execução fiscal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal,
bem como das autoridades tributárias (Receitas Federal, Estadual e Municipal), sendo que grande parte
dessa documentação pode ser obtida eletronicamente.
190 A Lei n.11.101/2005 prevê a intervenção do Ministério Público nos seguintes momentos processuais:
“(I) quando lhe é facultado impugnar a relação dos credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou
manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado (art. 8º), (II)
quando lhe é autorizado pedir a exclusão, outra classificação ou retificação de qualquer crédito, na
hipótese de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou documentos ignorados na época do
julgamento do crédito ou inclusão no quadro-geral de credores (art. 19), (III) quando for necessário
requerer a substituição do administrador judicial ou dos membros do comitê nomeados em desacordo
com a lei (art. 30, § 2º), (IV) quando o juiz ordenar a intimação de decisão que deferir o processamento da
recuperação judicial (art. 52, inciso V), (V) quando determinada a sua intimação de sentença que decretar
a falência (art. 99, inciso XIII), (VI) quando lhe for permitida a propositura de ação revocatória no prazo de 3
(três) anos contados da decretação da quebra (art. 132), (VII) quando determinada a sua intimação em
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observando as recomendações indicadas no item 8-4.5, retro.
Quanto à atuação em outros momentos processuais, embora se possa considerar
facultativa a intervenção, o membro do Ministério Público deve atuar sempre que
forem identificadas razões de ordem pública que demandem tal intervenção
(necessidade de coleta de elementos probatórios para a apuração de crimes
falimentares ou em razão da identificação de outros motivos que demandem a
intervenção, tais como o zelo pelo crédito dos trabalhadores, a tutela do crédito e
a preservação da função social da propriedade e dos bens de produção).191
Por fim, nos casos em que o membro do Ministério Público compreender que a
situação não enseja intervenção, deve apresentar manifestação fundamentada,
declinando, concretamente, os motivos de tal entendimento (item 8-4.2, retro).
8-4.6.5.1 – Instituições financeiras: Lei n. 6.024/1974
As instituições financeiras privadas e públicas não federais submetem-se ao
regime especial previsto na Lei n. 6.024/1974, que prevê a possibilidade de
intervenção e de liquidação extrajudicial. Em face de tal modalidade de
instituições, o membro do Ministério Público deve observar as hipóteses de
atuação e os prazos previstos para a prática dos atos de sua atribuição, com
especial atenção ao prazo de oito dias para pleitear o sequestro/arresto dos bens
de ex-administradores (art. 45 da Lei n. 6.024/1974) e de 30 (trinta) dias para
qualquer modalidade de alienação na falência (art. 142, § 7º), (VIII) quando puder apresentar impugnação,
em qualquer modalidade de alienação do ativo (art. 143), (IX) quando determinada a sua intimação para se
manifestar sobre as contas do administrador judicial (art. 154, § 3º), (X) quando a lei estabelece como
crime de violação de impedimento a aquisição pelo seu representante de bens da massa, por si ou por
pessoas interpostas (art. 177), (XI) quando, na falta de oferecimento de denúncia pelo representante do
Parquet, decorrido o prazo previsto no artigo 187, § 1º, facultar a qualquer credor habilitado ou ao
administrador judicial a ação penal privada subsidiária da pública (art. 184, parágrafo único), e (XII) quando
determinada a sua intimação de sentença que decreta a falência ou que conceda a recuperação, para que
possa, eventualmente, oferecer denúncia por crime previsto na legislação especial ou requisitar a
abertura de inquérito policial (art. 187).” (ARRUDA NETO, Pedro Thomé de; CARVALHO, Andréa Bernardes
de Carvalho. A intervenção do Ministério Público no processo falimentar e de recuperação de empresas.
B. Cient. ESMPU, Brasília, a. 6 – n. 24/25, jul./dez. 2007, p. 180-181).
191 CAOP/CFTS. Estudo n. 02/17 (A intervenção do Ministério Público nos autos dos pedidos de falências,
recuperação judicial ou extrajudicial e ações em que sejam partes ou interessadas empresas em
recuperação ou em situação de falência, nos casos em que não haja correspondente hipótese de
intervenção obrigatória na legislação especial). Curitiba, 2017, amparado no Protocolo n. 108.075/13, do
Ministério Público do Estado de São Paulo, que a Procuradoria-Geral de Justiça daquele Estado
enfrentou caso de recusa de intervenção por membro do Ministério Público.
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propor a ação própria de responsabilização dos ex-administradores, contados da
realização do arresto (art. 46, par. único, da Lei n. 6.024/1974).
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TÍTULO 9: ATUAÇÃO ELEITORAL
9-1 – Considerações Gerais
9-1.1 – Extensão da atuação eleitoral
O Ministério Público Eleitoral atua perante todas as instâncias e fases do processo
eleitoral, figurando como parte (em demandas para as quais a legislação eleitoral
lhe outorga legitimidade para propositura) ou como órgão interveniente (custos
legis). É juridicamente inviável a atuação do Ministério Público como substituto
processual.

9-1.2 – Designação para funções eleitorais
A designação de membros do Ministério Público Estadual para atuação nas
funções eleitorais é levada a efeito pela Procuradoria Regional Eleitoral – PRE, a
partir de indicação da Procuradoria-Geral de Justiça. Nos termos da Resolução
CNMP n. 30/2008, da Resolução PGR/PGE n. 01/2019 e da Resolução Conjunta
PRE/PGJ n. 01/2012, não podem ser indicados membros do Ministério Público
que:
a) não estejam lotados na área de abrangência da Zona Eleitoral, ressalvados os
casos de ausência, impedimento ou recusa justificada e em que não haja outro
membro desimpedido naquela localidade (art. 1 o, §1o, I, da Resolução CNMP n.
30/2008 e art. 38, §1o, I, da Resolução PGR/PGE n. 01/2019);
b) estejam afastados da titularidade, inclusive exercendo função de confiança na
Administração Superior da Instituição (art. 1 o, §1o, II, da Resolução CNMP n.
30/2008 e art. 38, §1o, II, da Resolução PGR/PGE n. 01/2019);
c) respondam ou hajam sido punidos em processos administrativos ou judiciais,
nos três últimos anos, por prática que atente contra (c.1) a celeridade da atuação
ministerial; (c.2) a isenção das intervenções em matéria eleitoral; (c.3) a
dignidade da função e a probidade administrativa (art. 1 o, §1o, III, da Resolução
CNMP n. 30/2008 e art. 38, §1o, III, da Resolução PGR/PGE n. 01/2019); e
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d) sejam filiados a partido político ou cujo cancelamento da filiação haja ocorrido
há menos de dois anos (art. 4o da Resolução CNMP n. 30/2008 e art. 2o da
Resolução PGR/PGE n. 01/2019).
9-1.2.1 – Prazo da designação para as funções eleitorais
O prazo de designação para o exercício de funções eleitorais é de dois anos
ininterruptos, admitindo-se a recondução quando houver a atuação de apenas um
membro na circunscrição da Zona Eleitoral (art. 1 o, IV, da Resolução CNMP n.
30/2008 e art. 38, IV, da Resolução PGR/PGE n. 01/2019). Desde 2019, no Estado do
Paraná, o período bianual de designação é fixo, iniciando-se em 01 de novembro
dos anos ímpares (art. 41 da Resolução PGR/PGE n. 01/2019 c.c. art. 1 o da
Resolução Conjunta PRE/PGJ n. 01/2019).192

9-1.3 – Residência em Comarca que abranja a Zona Eleitoral
O Agente Ministerial deve estar lotado em Comarca que abranja a Zona Eleitoral
em que exercerá as funções eleitorais e, como regra, deve nela residir. Nos casos
em que possua autorização para residir fora da Comarca, deve atentar que essa
autorização será suspensa por ato da Procuradoria-Geral de Justiça no período
compreendido entre os 90 (noventa) dias que antecedem o pleito até 15 (quinze)
dias após a diplomação dos eleitos (art. 6 o da Resolução CNMP n. 30/2008, com
interpretação dada pelo Enunciado CNMP n. 04).

9-1.4 – Fruição de férias e licenças voluntárias em ano de eleição: limitações
O membro do Ministério Público em exercício das funções eleitorais não pode fruir
de férias ou licenças voluntárias nos 90 (noventa) dias que antecedem o pleito até
15 (quinze) dias após a diplomação dos eleitos (art. 5 o, §2o, da Resolução CNMP n.
192 Nos 90 (noventa) dias que antecedem o pleito e nos 90 (noventa) dias que o sucedem, não devem
ocorrer novas investiduras na função eleitoral, ocasião em que serão providenciadas as prorrogações
que se façam necessárias para o cumprimento desse regramento (art. 5º, caput e §1o, da Resolução
CNMP n. 30/2008). A instituição de biênios fixos, iniciados e finalizados em anos nos quais não ocorrem
eleições, minimiza a necessidade de designações extraordinárias.
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30/2008). Situações excepcionais podem permitir que a Procuradoria-Geral de
Justiça autorize o afastamento pontual, ocasião em que o Agente Ministerial deve
formular pedido fundamentado e que observe os requisitos exigidos pelo referido
dispositivo normativo, isto é, (a) demonstração da necessidade e da ausência de
prejuízo ao serviço eleitoral; (b) indicação e ciência do membro do Ministério
Público substituto; e (c) anuência expressa do Procurador Regional Eleitoral (art.
5o, §2o, I, II e III, da Resolução CNMP n. 30/2008).

9-1.5 – Regime de atuação em ano de eleição
Conforme a previsão do art. 91 da Portaria PGR/PGE n. 01/2019, a partir da data
prevista para o registro de candidatura até a proclamação dos eleitos em segundo
turno, o regime de atuação do membro do Ministério Público que desempenha
funções eleitorais deve observar o regime da Justiça Eleitoral, inclusive em finais
de semana e feriados.

9-1.6 – Precedência de atuação em matéria eleitoral
Conforme o art. 365 do Código Eleitoral, a atuação em matéria eleitoral deve
preceder a atuação em outras matérias, ressalvados os habeas corpus e os
mandados de segurança. O dado é reforçado pelas previsões do art. 26-B, caput e
§1o, da LC n. 64/1990 (que indica a prioridade dos processos de desvio ou abuso do
poder econômico ou do poder de autoridade, vedando que se invoque o acúmulo
de serviço no exercício das funções regulares para justificar o descumprimento
de prazos em tais demandas) e do art. art. 94, caput e §1o, da Lei n. 9.504/1997
(segundo o qual, no período entre o registro das candidaturas até cinco dias após
a realização do segundo turno, os feitos eleitorais têm prioridade, sendo vedado
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que se deixe de cumprir os atos e os prazos eleitorais em razão das funções
regulares).193

9-1.7 – Liberdade de expressão e exercício de funções eleitorais
Conforme indicado no item 1-3.1 e respectivos subitens, há limitações que o
Agente Ministerial deve observar ao expressar suas opiniões pessoais, pois há
forte tendência de que sejam atreladas à Instituição. Ao exercer as funções
eleitorais, esse cuidado deve ser redobrado, a fim de se preservar a
imparcialidade e a equidistância que devem nortear a atuação ministerial nessa
área. Por isso, o Agente Ministerial não deve externalizar suas preferências
políticas ou opiniões sobre os possíveis resultados das futuras eleições.

9-1.8 – Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (calendário eleitoral e atos
regulamentadores das eleições)
Ao assumir as funções eleitorais, o Agente Ministerial deve buscar conhecer o
calendário eleitoral do período, com especial atenção ao ano em que serão
realizadas eleições. O Tribunal Superior Eleitoral periodicamente divulga esses
marcos temporais (site do TSE » “Eleitor e eleições” » “Eleições” » “Calendário
Eleitoral”). O acesso também é possível a partir de ícone incluído na página da
Coordenadoria das Promotorias Eleitorais, no site do MPPR.
Ainda, o membro do Ministério Público não pode olvidar que, nos termos dos arts.
1o, par. único e 23, IX, do Código Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral edita
resoluções voltadas à concretização das disposições legais que tratam da matéria
eleitoral. Assim, deve ele se atualizar acerca os textos em vigor no momento da
assunção das funções eleitorais e das eventuais alterações e/ou revogações

193 Em contrapartida, nas atividades regulares do Ministério Público Estadual, há situações que reclamam
atuação urgente e imediata. Nesse contexto, estão os casos de crianças e adolescentes em situação de
risco ou acolhidos, assim como as situações de adolescentes internados e de réus presos. O exercício
de funções eleitorais não pode servir de anteparo para que se deixe de atuar tempestivamente em face
desses casos.
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ocorridas ao longo do período. De modo especial, deve atentar que, até 05 de
março do ano das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral edita os atos que
regulamentam a realização do pleito (art. 105 da Lei n. 9.504/1997). Tão logo sejam
editados, o Agente Ministerial deve apropriar-se de seus termos, observando os
prazos e regras ali definidos.

9-2 – Atuação Extrajudicial
9-2.1 – Considerações gerais
9-2.1.1 – Registro no PRO-MP ou ePROMP
O acervo de procedimentos extrajudiciais e de Inquéritos Policiais referentes à
matéria eleitoral devem ser registrados e movimentados no PRO-MP (ou ePROMP),
vinculados à unidade de trabalho da respectiva Zona Eleitoral (“COMARCA – No
ZONA ELEITORAL”).194 Ao assumir as funções eleitorais, o Agente Ministerial deve
providenciar a atualização da presidência dos respectivos procedimentos. Ao
deixar as funções eleitorais, deve zelar para que o sucessor promova a alteração
da presidência de tais procedimentos.
9-2.1.2 – Notícias verbais e escritas sobre ilícitos eleitorais
As informações ou notícias (verbais ou escritas) que envolvam a falta de condição
de elegibilidade, causa de inelegibilidade ou ilícitos eleitorais de qualquer
natureza devem ser encaminhadas, com urgência, ao órgão do Ministério Público
com atribuição para adotar as providências pertinentes perante a Justiça
Eleitoral (art. 47 da Portaria PGR/PGE n. 01/2019). Quanto ao registro de tais
notícias e informações, deve-se observar os itens 6-3.1 e 8-1.2, retro.

194 Nos termos do Ofício Circular CGMP n. 28/2020, até o dia 31.12.2020, os Agentes Ministeriais deveriam
promover o registro dos procedimentos extrajudiciais em matéria eleitoral porventura não registrados e
a remessa para as unidades de trabalho correspondentes às “Zonas Eleitorais” dos feitos atrelados a
outras unidades ministeriais. Ainda nos termos do referido Ofício Circular, no atual momento, não há
comunicação eletrônica entre o sistema utilizado pela Justiça Eleitoral (PJE) e o PRO-MP, razão pela
qual os Inquéritos Policiais devem ser registrados no PRO-MP da mesma forma como ocorriam os
registros dos Inquéritos Policiais Físicos.
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9-2.1.3 – Atuação conjunta
A subscrição de peças processuais por mais de um membro do Ministério Público
é admitida pelos arts. 49 e 92 da Portaria PGR/PGE n. 01/2019. Havendo
necessidade de prévia instauração de procedimentos extrajudiciais, deve ser ele
instaurado na unidade ministerial correspondente à Zona Eleitoral com
competência para conhecer a (eventual) futura demanda e ser presidido pelo
membro do Ministério Público que ali atua.
9-2.1.4 – Instrução e dever de colaboração
A instrução dos procedimentos extrajudiciais eleitorais observa, no geral, as
regras aplicáveis à instrução dos procedimentos extrajudiciais comuns, devendose ressaltar que, em relação a Procedimentos Preparatórios Eleitorais e
Procedimentos Investigatórios Criminais, há a incidência das regras específicas
previstas nos arts. 74 e 75 da Portaria PGR/PGE n. 01/2019.
Ainda, deve-se salientar que os membros do Ministério Público que exerçam
funções eleitorais possuem o dever de colaborar com a Procuradoria Regional
Eleitoral e com a Procuradoria-Geral Eleitoral na realização de diligências locais,
ocasião em que deverão observar o eventual prazo indicado para o cumprimento
da diligência (art. 46 da Portaria PGR/PGE n. 01/2019).
9-2.1.5 – Publicidade, decretação de sigilo e expedição de certidão
A publicidade, a decretação de sigilo e a expedição de certidões dos
procedimentos extrajudiciais eleitorais observam, no geral, as regras aplicáveis
aos procedimentos extrajudiciais comuns, devendo-se ressaltar que, em relação
a Procedimentos Preparatórios Eleitorais e Procedimentos Investigatórios
Criminais, há a incidência das regras específicas previstas nos arts. 76 e 77 da
Portaria PGR/PGE n. 01/2019. Das previsões ali contempladas, o Agente Ministerial
deve atentar, de forma especial, para os seguintes pontos:
a) necessidade de que as anotações de sigilo estejam embasadas em decisões
concretamente fundamentadas;
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b) a impossibilidade de que as certidões incluam referência ou anotação sobre
investigação sigilosa, devendo-se indicar essa limitação na lavratura do
documento (art. 77, caput e par. único, da Portaria PGR/PGE n. 01/2019).
9-2.1.6 – Declinação de atribuições
Ao declinar das atribuições, o Agente Ministerial deve verificar se o
encaminhamento do procedimento extrajudicial ocorrerá a outro órgão do
Ministério Público Eleitoral ou para ramo do Ministério Público diverso do eleitoral.
Nos casos em que o encaminhamento ocorrer a outro órgão do Ministério Público
Eleitoral ou estiver fundado em enunciado da Procuradoria-Geral Eleitoral, é
dispensada a prévia homologação pelo órgão revisional (art. 83 da Portaria
PGR/PGE n. 01/2019).
Nos casos em que houver o encaminhamento de Procedimento Preparatório
Eleitoral ou Procedimento Investigatório Criminal a ramo diverso do Ministério
Público Eleitoral e não estiver fundado em enunciado da Procuradoria-Geral
Eleitoral, é necessária a prévia homologação pelo órgão revisional (art. 84 da
Portaria PGR/PGE n. 01/2019). Em relação a atos dos Promotores Eleitorais, o
órgão revisional dos Procedimentos Preparatórios Eleitorais é a Procuradoria
Regional Eleitoral (art. 63, II c.c. art. 84, par. único, da Portaria PGR/PGE n.
01/2019).195 Por sua vez, quanto aos Procedimentos Investigatórios Criminais,
prevê-se a avaliação pela 2a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público Federal (art. 84, §2o, da Portaria PGR/PGE n. 01/2019).
9-2.1.7 – Conversão/Convolação
Nos termos do art. 82 da Portaria PGR/PGE n. 01/2019, a conversão da Notícia de
Fato, do Procedimento Preparatório Eleitoral ou do Procedimento Investigatório
Eleitoral em Procedimento Administrativo pressupõe o arquivamento do
procedimento originário (e, por consequência, a submissão da decisão à

195 Aparentemente, há pequeno erro material no art. 84 da Portaria PGR/PGE n. 01/2019. Por um lado, o §1 o
foi grafado como parágrafo único. Depois, o texto desse parágrafo único ( rectius §1o) se remete ao art.
67, mas, em princípio, está a se referir ao art. 63.
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homologação do respectivo órgão revisional).

9-2.2 – Notícia de Fato (matéria eleitoral)
Com as devidas adaptações exigidas pelo contido na Portaria PGR/PGE n. 01/2019,
as considerações constantes dos itens 6-3.2 e 8-1.3 são aplicáveis às Notícias de
Fato em matéria eleitoral. Quanto às especificidades da Portaria PGR/PGE n.
01/2019, deve atentar para os seguintes pontos:
a) a Notícia de Fato eleitoral pode se revestir de conotação cível ou criminal;
b) as promoções de arquivamento de Notícias de Fato eleitorais de cunho criminal
devem ser comunicadas ao Noticiante (art. 56, §1 o, da Portaria PGR/PGE n.
01/2019)196 e submetidas à homologação do Juízo Eleitoral (art. 357, §1 o, do Código
Eleitoral);
c) como regra, as Notícias de Fato eleitorais não criminais são arquivadas na
origem. No entanto, é necessário observar que: (c.1) há necessidade de
cientificação do Noticiante, indicando-se a possibilidade de interposição de
recurso (art. 56, §1o, da Portaria PGR/PGE n. 01/2019); (c.2) se a promoção de
arquivamento contrariar orientação ou instrução da Procuradoria-Geral Eleitoral,
a promoção de arquivamento deve ser submetida à homologação da Procuradoria
Regional Eleitoral, ainda que inexista recurso (art. 57, §2 o, da Portaria PGR/PGE n.
01/2019); e (c.3) havendo interposição de recurso, a insurgência, acompanhada
dos autos da Notícia de Fato, devem ser encaminhadas à Procuradoria Regional
Eleitoral para apreciação (art. 57, III197, da Portaria PGR/PGE n. 01/2019).

196 Caso haja apresentação de recurso ou insurgência pelo Noticiante, as razões apresentadas devem ser
encaminhadas ao Juízo que recebeu/receberá o pedido de homologação de arquivamento (art. 57, I, da
Portaria PGR/PGE n. 01/2019).
197 Há dois incisos “III” no art. 57 da Portaria PGR/PGE n. 01/2019.
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9-2.3 – Inquéritos Policiais (matéria eleitoral)
Com as devidas adaptações exigidas pelo contido nos arts. 283 a 288 e 355 a 364
do Código Eleitoral, no art. 90 da Lei n. 9.504/1997 e nos arts. 55, IV e 69 da
Portaria PGR/PGE n. 01/2019, as considerações constantes do item 6-3.4 são
aplicáveis aos Inquéritos Policiais em matéria eleitoral. Quanto às especificidades
dessa seara, o membro do Ministério Público deve zelar para que os Inquéritos
Policiais atrelados à matéria eleitoral estejam vinculados à Justiça Eleitoral,
adotando

as

providências

competência/atribuições

necessárias

relativamente

a

para
eventuais

a

declinação

Inquéritos

de

Policiais

Eletrônicos, de matéria eleitoral, que hajam sido comunicados e/ou estejam
tramitando no Projudi.198
De igual forma, deve observar a necessidade de que as manifestações
ministeriais no exercício da função eleitoral (promoção de arquivamento,
oferecimento de denúncia etc.) sejam apresentadas perante o Juízo Eleitoral, de
forma que, caso os feitos estejam vinculados ao Projudi, há a necessidade de
prévia declinação de competência/atribuições.
9-2.3.1 – Envolvimento de detentor de foro por prerrogativa de função
Os Promotores Eleitorais atuam em todos os casos nos quais os investigados não
são detentores de foro por prerrogativa de função (art. 50 da Portaria PGR/PGE n.
01/2019). Havendo envolvimento de detentor de foro por prerrogativa de função,
deve-se observar o contido no art. 51 da Portaria PGR/PGE n. 01/2019,
encaminhando-se o Inquérito Policial para a Procuradoria Regional Eleitoral (nos
casos de competência do TRE) ou para a Procuradoria-Geral da República (nos

198 O Projudi é o “Processo Eletrônico do Judiciário do Paraná”, isto é, volta-se à tramitação de feitos de
competência da Justiça Estadual. Ao longo de 2019, houve a integração dos sistemas utilizados pela
Polícia Civil, pela Polícia Militar e o Projudi, permitindo a tramitação eletrônica dos Inquéritos Policiais
referentes a crimes de competência da Justiça Estadual. Em razão dessa integração, há o risco de que a
Polícia Civil, ao instaurar Inquérito Policial referente à matéria eleitoral, comunique equivocadamente o
feito ao Projudi (em vez de entregá-lo à Justiça Eleitoral).
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casos de competência do STJ ou STF).

9-2.4 – Procedimento Investigatório Criminal (matéria eleitoral)
Com as devidas adaptações exigidas pelo contido na Portaria PGR/PGE n. 01/2019,
as considerações constantes do item 6-3.3 são aplicáveis aos Procedimentos
Investigatórios Criminais em matéria eleitoral. Quanto às especificidades da
Portaria PGR/PGE n. 01/2019, deve atentar para os seguintes pontos:
a) a necessidade de instauração por meio de portaria fundamentada, que aponte
o fato que se pretende investigar, o nome do autor da representação (quando
cabível) e as diligências iniciais (art. 68 da Portaria PGR/PGE n. 01/2019);
b) o prazo de duração do Procedimento Investigatório Criminal em matéria
eleitoral é de 60 (sessenta) dias, prorrogável sucessivas vezes, por decisão
fundamentada que indique a pendência de diligências imprescindíveis (art. 70 da
Portaria PGR/PGE n. 01/2019);
c) a persecução patrimonial deve observar o contido no art. 71 da Portaria
PGR/PGE n. 01/2019 e ocorrer em anexo do Procedimento Investigatório Criminal;
d) há a necessidade de cientificar o interessado acerca da promoção de
arquivamento nos casos em que a instauração do procedimento decorreu de
representação, indicando a possibilidade de que apresentação de razões e
documentos (art. 72, §1o, da Portaria PGR/PGE n. 01/2019);
e) a promoção de arquivamento deve ser homologada pelo Juízo Eleitoral,
ocasião em que o feito deve ser a ele encaminhado no prazo de 05 (cinco) dias (art.
72, §2o, II, da Portaria PGR/PGE n. 01/2019 e art. 357, §1º, do Código Eleitoral); e
f) é possível a reabertura das investigações em decorrência da superveniência de
novos elementos de prova (art. 73 da Portaria PGR/PGE n. 01/2019).
9-2.4.1 – Envolvimento de detentor de foro por prerrogativa de função
Os Promotores Eleitorais atuam em todos os casos nos quais os investigados não
são detentores de foro por prerrogativa de função (art. 50 da Portaria PGR/PGE n.
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01/2019). Havendo envolvimento de detentor de foro por prerrogativa de função,
deve-se observar o contido no art. 51 da Portaria PGR/PGE n. 01/2019,
encaminhando-se o Procedimento Investigatório Criminal (ou eventuais outras
peças informativas) para a Procuradoria Regional Eleitoral (nos casos de
competência do TRE) ou para a Procuradoria-Geral da República (nos casos de
competência do STJ ou STF).

9-2.5 – Procedimento Preparatório Eleitoral
O Procedimento Preparatório Eleitoral é o procedimento extrajudicial de cunho
investigatório cível em matéria eleitoral, devendo-se evitar a instauração de
Inquérito Civil em razão da previsão contida no art. 105-A da Lei n. 9.504/1997.199
No geral, as referências constantes dos itens 8-1.4 e 8.1.5 podem ser aproveitadas
nos Procedimentos Preparatórios Eleitorais, mas há a necessidade de se observar
as características específicas da matéria e das normas contidas na Portaria
PGR/PGE n. 01/2019 e na Resolução PGJ n. 4.849/2016 (atualizada pela Resolução
PGJ n. 3.699/2020). Quanto às especificidades da Portaria PGR/PGE n. 01/2019,
deve atentar para os seguintes pontos:
a) a necessidade de instauração por meio de portaria fundamentada, que aponte
o fato que se pretende investigar, o nome do autor da representação (quando
cabível) e as diligências iniciais (art. 61 da Portaria PGR/PGE n. 01/2019);
b) o encaminhamento de cópias do Procedimento Preparatório Eleitoral para
adoção de providências por outro órgão do Ministério Público deve ser antecedido
pela autuação como Notícia de Fato, de forma que o encaminhamento deve
ocorrer por meio da remessa dos autos da Notícia de Fato instaurada para esse

199 Em momentos pretéritos, o TSE chegou a indicar textualmente que não seria possível a instauração de
Inquérito Civil. Na sequência, passou a admiti-lo (a propósito, ver: TSE, RO n. 488409, Min. Luiz Fux, j.
10.11.2016). Assim, para evitar discussões quanto ao instrumento extrajudicial mais adequado à tarefa
investigativa, é recomendável a utilização do Procedimento Preparatório Eleitoral, que possui expressa
previsão normativa e já foi prestigiado por aquela Corte (Recurso Especial Eleitoral n. 131483, Min.
Herman Benjamin, j. 18.12.2015).
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fim (art. 60 da Portaria PGR/PGE n. 01/2019);
c) o prazo de duração do Procedimento Preparatório Eleitoral é de 60 (sessenta)
dias, prorrogável sucessivas vezes, por decisão fundamentada que indique a
pendência de diligências imprescindíveis (art. 62 da Portaria PGR/PGE n. 01/2019).
A despeito dessa previsão, o Agente Ministerial deve atentar para os seguintes
pontos: (c.1) há prazos preclusivos e decadenciais inerentes ao ajuizamento das
ações eleitorais, o que deve ser rigorosamente observado independentemente do
prazo para conclusão do Procedimento Preparatório Eleitoral (art. 62, §1 o, da
Portaria PGR/PGE n. 01/2019); (c.2) o prazo de duração dos Procedimentos
Preparatórios Eleitorais é reduzido à metade no período de 90 (noventa) dias que
antecede o pleito até 15 (quinze) dias após a diplomação dos eleitos (art. 62, §2 o,
da Portaria PGR/PGE n. 01/2019);
d) há a necessidade de cientificar o interessado acerca da promoção de
arquivamento nos casos em que a instauração do procedimento decorreu de
representação, indicando a possibilidade de que apresentação de razões e
documentos (art. 63, §2o, da Portaria PGR/PGE n. 01/2019);
e) a promoção de arquivamento deve ser submetida à homologação da
Procuradoria Regional Eleitoral, que funcionará como órgão revisor, nos termos
do art. 63, II, da Portaria PGR/PGE n. 01/2019)200-201; e
f) o desarquivamento do Procedimento Preparatório Eleitoral (em razão de novas
provas ou para investigar novo fato relevante) é possível nos seis meses
subsequentes ao arquivamento. Caso ultrapassado esse prazo, há necessidade de
instauração de novo procedimento, que poderá aproveitar os elementos de
informação anteriormente colhidos (art. 65 da Portaria PGR/PGE n. 01/2019).

200 A Portaria PGR/PGE n. 01/2019 não estabelece o prazo para a remessa dos autos ao órgão revisor,
podendo-se aplicar, analogicamente, o prazo previsto para os Procedimentos Investigatórios Criminais
(cinco dias) – art. 72, §2o, da Portaria PGR/PGE n. 01/2019.
201 Deve-se observar que a parcela da Resolução PGJ n. 4.849/2016 que contrastava com a Portaria
PGR/PGE n. 01/2019 foi revogada pela Resolução PGJ n. 3.699/2020, de forma que os arquivamentos de
Procedimentos Preparatórios Eleitorais devem ser processados na forma da Portaria PGR/PGE n.
01/2019.

552 de 564

MANUAL DE ORIENTAÇÃO FUNCIONAL

9-2.6 – Procedimento administrativo (matéria eleitoral)
Com as devidas adaptações exigidas pelo contido na Portaria PGR/PGE n. 01/2019,
as considerações constantes do item 8-1.6 são aplicáveis aos Procedimentos
Administrativos em matéria eleitoral. Quanto às especificidades da Portaria
PGR/PGE n. 01/2019, deve atentar para os seguintes pontos:
a) o Procedimento Administrativo deve se atrelar ao exercício da atividade-fim e
não possuir caráter investigatório (art. 78 da Portaria PGR/PGE n. 01/2019);
b) a instauração deve ocorrer por meio de portaria sucinta, que delimite o objeto
do procedimento (art. 79 da Portaria PGR/PGE n. 01/2019);
c) o prazo de duração do Procedimento Administrativo é de 6 (seis) meses,
prorrogável sucessivas vezes, por decisão fundamentada que indique a pendência
de atos imprescindíveis (art. 80 da Portaria PGR/PGE n. 01/2019);
d) como regra, os Procedimentos Administrativos eleitorais são arquivados na
origem. No entanto, é necessário observar que: (d.1) há necessidade de
cientificação do noticiante, indicando-se a possibilidade de interposição de
recurso (art. 81, §1o, da Portaria PGR/PGE n. 01/2019); (d.2) havendo interposição
de recurso, a insurgência, acompanhada dos autos do Procedimento
Administrativo, devem ser encaminhados à Procuradoria Regional Eleitoral para
apreciação (art. 81, III, da Portaria PGR/PGE n. 01/2019); e
e) a instauração de Procedimento Administrativo a partir de procedimentos
extrajudiciais precedentes pressupõe o prévio arquivamento de tais expedientes
(e, portanto, a submissão do ato à homologação do órgão de revisão) – art. 82 da
Portaria PGR/PGE n. 01/2019 (item 9-2.1.7, retro).

9-3 – Atuação perante a Justiça Eleitoral
No exercício das atividades perante a Justiça Eleitoral, o Agente Ministerial que
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exerce funções eleitorais deve observar a necessidade de intervir nos feitos que
ali tramitam, ainda que não revestidos de caráter contencioso.

9-3.1 – Registro da atuação perante a Justiça Eleitoral: anotação no PRO-MP
No atual momento, não há captação automática dos dados de atuação funcional
eleitoral a partir do Processo Judicial Eletrônico – PJE (sistema utilizado pela
Justiça Eleitoral). Em razão desse dado, até que sobrevenha solução que possa
realizar tal captação automática, os Agentes Ministeriais devem registrar as
atividades desenvolvidas perante a Justiça Eleitoral no PRO-MP, no mesmo
módulo em que há o registro de atuação das atividades em processos físicos
(PRO-MP » “Rotinas-1o grau”). Tal como já se passava com os processos físicos, as
atividades que devem ser registradas envolvem as manifestações apresentadas
em 1o ou 2o graus, bem como os recursos interpostos ou respondidos.

9-3.2 – Alistamento de eleitores
O membro do Ministério Público deve acompanhar os pedidos de alistamento de
eleitores, de transferência de títulos eleitorais e de cancelamento de inscrição.
Nessa tarefa, deve dedicar especial atenção ao cumprimento dos requisitos de
pleno gozo dos direitos políticos (arts. 14 e 15 da CF) e de comprovação do
domicílio eleitoral (art. 42 do Código Eleitoral c.c. Resolução TSE n.
21.538/2003).202 Caso necessário, deve adotar as providências necessárias para
que se promova a exclusão da inscrição do eleitor (art. 77 do Código Eleitoral).

202 O conceito de domicílio eleitoral é mais elástico que o conceito de direito civil, abrangendo não só o
lugar de residência, mas o local em que há vínculos laborais, patrimoniais, sociais ou políticos do eleitor
(TSE, RO 060.238.825, Min. Luís Roberto Barroso, j. 04.10.2018).
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9-3.3 – Filiações partidárias
O Agente ministerial deve acompanhar a lista de eleitores filiados aos partidos
políticos. Nessa oportunidade, deve observar que:
a) os partidos políticos devem entregar à Justiça Eleitoral, nos meses de abril e
outubro de cada ano, a lista dos filiados (arts. 19 da Lei n. 9.096/1995 c.c.
Resolução TSE n. 23.596/19);
b) é vedada a filiação a mais de um partido político (art. 22, V e par. único, da Lei n.
9.096/1995); e
c) aqueles que estão com os direitos políticos suspensos não podem se filiar a
partidos políticos (art. 22, II, da Lei n. 9.096/1995).203

9-3.4 – Convenções Partidárias
As convenções partidárias voltadas à escolha dos candidatos e/ou à formação de
coligações devem ser realizadas entre 20 de julho e 05 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições (atual redação do art. 8 o da Lei n. 9.504/1997). O Agente
Ministerial deve acompanhar a realização das convenções partidárias, zelando
para que não haja propaganda eleitoral em meio à propaganda intrapartidária (art.
36, §1o, da Lei n. 9.504/1997).

9-3.5 – Registro de candidaturas
Os partidos políticos e as coligações devem solicitar à Justiça Eleitoral o registro
dos respectivos candidatos até o dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as
eleições (atual redação do art. 11 da Lei n. 9.504/1997). Quanto a essa questão, o
Agente Ministerial deve observar que:

203 De acordo com o TSE, “A suspensão dos direitos políticos acarreta, entre outras consequências, a
imediata perda da filiação partidária (Lei nº 9.096/95, art. 22, II) (...)” (TSE, RO 181.952, Min. Henrique Neves
da Silva, j. 17.12.2015).
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a) na hipótese de o partido não requerer o registro de seus candidatos, os
próprios candidatos poderão formular tal requerimento no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas seguintes à publicação da lista dos candidatos pela Justiça
Eleitoral (art. 11, §4o, da Lei n. 9.504/1997);
b) os partidos ou coligações podem substituir os candidatos (b.1) considerados
inelegíveis após o prazo do registro; (b.2) que hajam renunciado após o prazo do
registro; (b.3) falecidos após o prazo de registro; (b.4) cujo registro da
candidatura foi indeferido ou cancelado (art. 13 da Lei n. 9.504/1997). O prazo de
substituição é de 10 (dez) dias contados do fato ou ato que deu origem à vacância
(art. 13, §1o, da Lei n. 9.504/1997). A substituição somente se efetivará se o pedido
for apresentado 20 (vinte) dias antes do pleito, excetuados os casos de
falecimento, em que se admite a inobservância desse limite temporal (art. 13, §3 o,
da Lei n. 9.504/1997);
c) o número máximo de candidatos que partidos ou coligações podem apresentar
consta do art. 10 da Lei n. 9.504/1997. Se não for apresentado o número máximo
de candidatos, é possível preencher as vagas remanescentes até 30 (trinta) dias
antes do pleito (art. 10, §5o, da Lei n. 9.504/1997);
d) os partidos e coligações devem observar a proporcionalidade entre os sexos na
apresentação dos respectivos candidatos, de forma que “cada partido ou
coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo” – art. 10, §3o, da Lei n.
9.504/1997;
e) o prazo para impugnação das candidaturas é de 05 (cinco) dias contados da
publicação do pedido de registro do candidato (art. 3º da LC n. 64/1990), não
havendo, nesse caso, intimação pessoal.
O membro do Ministério Público deve analisar com cautela o cumprimento dos
limites previstos para a quantidade e para a proporcionalidade entre os sexos dos
candidatos apresentados por partidos ou coligações e, havendo necessidade,
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adotar as medidas cabíveis para adequação da listagem às regras da Lei n.
9.504/1997.
Ainda, deve examinar com cuidado os requerimentos de registro de candidatura.
Quando necessário, deve impugnar as candidaturas daqueles que não atendam às
condições de elegibilidade (art. 14, §3 o, da CF) ou nas quais estejam presentes
causas de inelegibilidade (arts. 14, §4 o, §6o, §7o e 15 da CF e art. 1 o da LC n. 64/1990).
Para tanto, é recomendável que promova consultas aos bancos de dados
disponíveis (por exemplo, Sisconta Eleitoral e lista de agentes públicos com
contas julgadas irregulares pelo TCE/PR), a fim de identificar potenciais
candidatos inelegíveis.

9-3.6 – Propaganda Eleitoral
9-3.6.1 – Propaganda eleitoral extemporânea
Nos termos do art. 36 da Lei n. 9.504/1997, a propaganda eleitoral somente é
permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição, de forma que a propaganda
realizada antes desse período é considerada extemporânea. Em tais casos, ao
formular representações ou intervir em feitos que tratem da matéria, o Agente
Ministerial deve observar que:
a) os arts. 36-A e 36-B da Lei n. 9.504/1997 estabelecem balizas para a
identificação de condutas que configuram (ou não) propaganda antecipada;
b) a representação referente ao tema se submete ao regramento do art. 96 da Lei
n. 9.504/1997. Por conseguinte, a regra é não haver dilação probatória, de modo
que as provas devem acompanhar as manifestações do autor e do réu; e
c) a possibilidade de imposição de multa ao beneficiário depende da
demonstração de seu prévio conhecimento acerca da divulgação da propaganda
(art. 36, §3o, da Lei n. 9.504/1997).
9-3.6.2 – Propaganda eleitoral irregular
Após 15 de agosto do ano da eleição, é admitida a propaganda eleitoral, que deve
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seguir os parâmetros traçados pelos arts. 37 a 57-J da Lei n. 9.504/1997. Em linhas
gerais, o Agente Ministerial deve se apropriar das especificidades desse
regramento, ocasião em que deve atentar para os seguintes pontos:
a) as limitações vigentes para o uso de bens públicos, que dependam da cessão
ou permissão do Poder Público ou que sejam de uso comum (art. 37 da Lei n.
9.504/1997);
b) a necessidade de que a veiculação de propaganda em bens particulares seja
espontânea, vedando-se qualquer tipo de pagamento em troca do espaço (art. 37,
§8o, da Lei n. 9.504/1997);
c) a possibilidade de realização de campanha por meio de folhetos, adesivos e
outros impressos, que devem observar o contido no art. 38 da Lei n. 9.504/1997;
d) as exigências para a realização de atos públicos, bem como a possibilidade de
uso de alto-falantes e carros de som, que deverão respeitar as restrições quanto a
horários e locais previstas na legislação (art. 39 da Lei n. 9.504/1997);
e) a vedação da distribuição de brindes, da realização de showmício e do uso de
outdoors (art. 39, §6o, §7o e §8o, da Lei n. 9.504/1997);
f) a possibilidade de veiculação de propaganda eleitoral na imprensa escrita, que
deverá respeitar as dimensões e a quantidade de anúncios previstas no art. 43 da
Lei n. 9.504/1997, bem como divulgar o valor pago pela inserção (art. 43, §1 o, da Lei
n. 9.504/1997);
g) o fato de que a propaganda em rádio e televisão se limita ao horário eleitoral
gratuito, sendo vedada a propaganda paga ou o tratamento privilegiado a
candidato específico (arts. 44 a 46 da Lei n. 9.504/1997); e
h) a possibilidade de realização de propaganda eleitoral pela Internet (art. 57-A da
Lei n. 9.504/1997), desde que se cumpra o regramento previsto para tanto (arts.
57-B a 57-J da Lei n. 9.504/1997).
Ainda, deve observar que:
i) a representação referente ao tema se submete ao regramento do art. 40-B e do
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art. 96 da Lei n. 9.504/1997, não admitindo dilação probatória; e
j) a possibilidade de imposição de multa ao candidato depende da demonstração
de seu prévio conhecimento acerca da divulgação da propaganda ou na hipótese
de ele não providenciar a retirada da propaganda irregular (art. 40-B da Lei n.
9.504/1997).
9-3.6.2.1 – O crime do art. 40 da Lei n. 9.504/1997
O Agente Ministerial deve atentar que “O uso, na propaganda eleitoral, de símbolos,
frases ou imagens, associadas ou semelhantes às empregadas por órgãos de
governo, empresa pública ou sociedade de economia mista” constitui infração de
menor potencial ofensivo, conforme a previsão do art. 40 da Lei n. 9.504/1997.
Portanto, em tais hipóteses, além das eventuais providências cíveis, deve atentar
para as providências necessárias sob o ângulo criminal (instauração de Termo
Circunstanciado).

9-3.7 – Captação Ilícita de Sufrágio
O Agente Ministerial deve atuar de forma a coibir a captação ilícita de sufrágio,
proibida pelo art. 41-A da Lei n. 9.504/1997. As medidas judiciais fundadas nesse
dispositivo devem observar o contido no art. 22 da LC n. 64/1990 e apresentar, de
modo concreto, qual é a conduta praticada que permite a incidência do art. 41-A
da Lei n. 9.504/1997, acompanhada dos eventuais elementos de informação já
recolhidos e da indicação das provas que pretende produzir.
9-3.7.1 – O crime do art. 299 do Código Eleitoral
É possível que a mesma conduta vedada pelo art. 41-A da Lei n. 9.504/1997
também configure o crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral. Assim, ao
examinar os casos de captação ilícita de sufrágio, o Agente Ministerial deve
avaliar se a conduta se amolda a tal tipo penal e, em caso positivo, adotar as
providências nessa área de atuação.
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9-3.8 – Condutas vedadas a Agentes Públicos
Os arts. 73 a 78 Lei n. 9.504/1997 vedam a prática de determinadas condutas, por
Agentes Públicos, no período eleitoral. O membro do Ministério Público deve atuar
de forma a coibir tais práticas, sem olvidar que o julgamento de procedência da
representação implica inelegibilidade pelo prazo de 08 (oito) anos (art. 1 o, I, d, da
LC n. 64/1990). Ainda, as medidas judiciais fundadas nesse dispositivo devem
observar o contido no art. 22 da LC n. 64/1990 e apresentar, de modo concreto,
qual é a conduta praticada que permite a incidência dos dispositivos legais
invocados, descrevendo, também, a gravidade da conduta. Na ocasião, deve-se
apresentar os eventuais elementos de informação já recolhidos e da indicação
das provas que pretende produzir.

9-3.9 – Prestações de contas
9-3.9.1 – Sisconta Eleitoral e demais sistemas de informação
O Agente Ministerial deve providenciar o acesso ao Sisconta Eleitoral e a
eventuais outros sistemas de informação aptos a auxiliar na análise das contas
eleitorais e na identificação de possíveis indícios de irregularidades nas
arrecadações, gastos e/ou doações eleitorais.
9-3.9.2. – Prestação de contas dos partidos políticos
A título de prestação de contas, até o dia 30 de junho do ano subsequente, os
diretórios municipais dos partidos políticos devem encaminhar à Zona Eleitoral o
balanço contábil do exercício findo ou declaração de ausência de movimentação
de recursos no período (atual redação do art. 32, caput, §1o e §4o, da Lei n.
9.096/1995) Ao apreciar tais prestações de contas, o Agente Ministerial deve
observar se há indícios de falsidade ou omissão de informações, bem como
indícios de eventuais desvios dos recursos dos partidos.
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9-3.9.3. – Prestações de contas das campanhas
Por sua vez, as campanhas eleitorais (tanto referentes às eleições majoritárias,
quanto as relativas às eleições proporcionais) devem prestar contas, na forma do
arts. 28 a 32 da Lei n. 9.504/1997. Ao apreciar tais prestações de contas, o Agente
Ministerial deve observar se há indícios de falsidade ou omissão de informações,
bem como indícios de eventuais desvios de recursos.
9-3.9.4. – Representação por arrecadação ou gastos ilícitos (art. 30-A da Lei n.
9.504/1997)
A arrecadação e os gastos de recursos para fins eleitorais devem observar as
previsões da Lei n. 9.504/1997 (arts. 17 a 27) e dos eventuais atos normativos
editados pelo Tribunal Superior Eleitoral para regulamentar a matéria. O Agente
Ministerial deve atuar de forma a coibir práticas em desacordo com essas regras
(art. 30-A da Lei n. 9.504/1997)204, sem olvidar que o julgamento de procedência da
representação implica inelegibilidade pelo prazo de 08 (oito) anos (art. 1 o, I, d, da
LC n. 64/1990). Ainda, as medidas judiciais fundadas nesse dispositivo devem
observar o contido no art. 22 da LC n. 64/1990 e apresentar, de modo concreto,
qual é a conduta praticada que permite a incidência dos dispositivos legais
invocados, descrevendo, também, a gravidade da conduta. Na ocasião, deve-se
apresentar os eventuais elementos de informação já recolhidos e a indicação das
provas que pretende produzir.
9-3.9.5 – Doações acima do limite legal
Ao consultar ou receber eventuais relatórios acerca das doações efetuadas por
pessoas com domicílio na Zona Eleitoral em que atua, o Agente Ministerial deve
avaliar as doações eleitorais a partir dos parâmetros fixados no art. 23 da Lei n.
9.504/1997 e demais atos regulamentadores expedidos pelo Tribunal Superior
Eleitoral. Identificada situação que aponte para o excesso de doação, deve

204 Como exemplo, há os casos de movimentação financeira ilícita durante a campanha, o recebimento de
recursos ilícitos ou de fontes não identificadas e a realização de despesas vedadas em lei.
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apresentar representação, observando que o prazo para ajuizamento da medida é
de 180 (cento e oitenta) dias contados da diplomação.205

9-3.10 – Dia das eleições: ocorrências, apuração e totalização
No dia das eleições, o membro do Ministério Público deve acompanhar o processo
eleitoral, bem como a apuração e a totalização dos resultados. Ao longo do dia,
deve visitar as seções de votação e, após o fechamento das urnas, dirigir-se e
permanecer no local destinado ao recebimento dos boletins eletrônicos até a
divulgação dos resultados. Na hipótese de haver votação em cédula de papel,
deve acompanhar a apuração e manifestar-se oralmente sobre as eventuais
impugnações apresentadas durante o escrutínio. Ao longo do dia, deve zelar para
que haja fiscalização da propaganda irregular e seja preservada a liberdade de
escolha dos eleitores, ocasião em que deve considerar:
a) a vedação da denominada “boca de urna” e correlatos previstos no art. 39, §5 o,
da Lei n. 9.504/1997. Conforme ali previsto, a conduta configura infração penal de
menor potencial ofensivo, cabendo a condução do infrator para a lavratura de
Termo Circunstanciado;
b) os limites da manifestação individual de preferência do eleitor (art. 39-A da Lei
n. 9.504/1997);
c) a impossibilidade de aglomeração de pessoas com vestimenta padronizada e
portando instrumento de propaganda, de modo a caracterizar manifestação
coletiva de preferência (art. 39-A, §1o, da Lei n. 9.504/1997);
d) a impossibilidade de fornecimento de transporte e alimentação aos eleitores
205 O prazo de ajuizamento e o termo inicial de contagem foram fixados pelo TSE, nos seguintes termos:
“RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO DE CAMPANHA ACIMA DO LIMITE LEGAL. REPRESENTAÇÃO. AJUIZAMENTO.
PRAZO. 180 DIAS. ART. 32 DA LEI Nº 9.504/97. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
- O prazo para a propositura, contra os doadores, das representações fundadas em doações de campanha
acima dos limites legais é de 180 dias, período em que devem os candidatos e partidos conservar a
documentação concernente às suas contas, a teor do que dispõe o art. 32 da Lei nº 9.504/97.
- Uma vez não observado o prazo de ajuizamento referido, é de se reconhecer a intempestividade da
representação.
- Recurso desprovido.” (Recurso Especial Eleitoral n. 36.552, Min. Marcelo Ribeiro, j. 06.05.2010).
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no dia das eleições, assim como na véspera e no dia seguinte ao pleito (arts. 5 o e
10 da Lei n. 6.091/1974). Quando necessário, caberá à Justiça Eleitoral organizar o
transporte de eleitores residentes nas zonas rurais (arts. 3 o e 4o da Lei n.
6.091/1974) e, em caso de absoluta carência de recursos, o fornecimento de
alimentação (art. 8o da Lei n. 6.091/1974).

9-3.11 – Diplomação dos eleitos e prazos daí decorrentes
A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta quem são, efetivamente,
os eleitos e os suplentes.206 A entrega do diploma devidamente assinado ocorre
por meio da realização de uma solenidade, cabendo ao Agente Ministerial dela
participar. Ainda, o membro do Ministério Público deve atentar que a diplomação
é o termo inicial dos prazos para:
a) interposição de recurso contra a expedição de diploma (art. 262 do Código
Eleitoral) – prazo de 03 (três) dias;
b) ajuizamento da ação de impugnação de mandato eletivo (art. 14, §10, da CF) –
prazo de 15 (quinze) dias;
c) representação prevista no art. 30-A da Lei n. 9.504/1997, relativamente a
irregularidades na arrecadação e/ou gastos eleitorais – prazo de 15 (quinze) dias; e
d) representação por excesso de doação – prazo de 180 (cento e oitenta) dias (art.
23 c.c. art. 32 da Lei n. 9.504/1997). A respeito, ver item 9-3.9.5, retro.

206 Tribunal Superior Eleitoral. Glossário Eleitoral Brasileiro. Verbete: “Diplomação”. Disponível em:
https://www.tse.jus.br/eleitor/glossario/termos-iniciados-com-a-letra-d#diplomacao. Último acesso
em 21.04.2021.
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9-3.12 – Atuação em ações penais de matéria eleitoral
De forma geral, a atuação criminal em matéria eleitoral deve seguir as orientações
constantes do Título 6, retro. De modo específico, deve observar as
considerações constantes dos itens 9-2.3 e 9-2.4 relativamente aos
procedimentos investigatórios e, quanto às denúncias, deve considerar:
a) a necessidade de a narrativa fática indicar em qual eleição a conduta foi
praticada e, na hipótese de se imputar a prática delitiva ao candidato, para qual
cargo eletivo o denunciado concorreu;
b) que vários tipos penais eleitorais preveem elementos subjetivos especiais
diversos do dolo. Assim, por exemplo, no crime de corrupção eleitoral (art. 299 do
Código Eleitoral), é necessário indicar a finalidade específica (obter/dar voto,
conseguir/prometer abstenção). Por sua vez, no crime de transporte irregular de
eleitores (art. 11, III, da Lei n. 6.091/1974), deve-se descrever a finalidade voltada ao
aliciamento de eleitores; e
c) nos crimes eleitorais de falsidade (art. 348 a 353 do Código Eleitoral) e nos
crimes eleitorais contra a honra (arts. 324 a 326 do Código Eleitoral),
considerando a correspondente adequação típica geral do Código Penal, a
necessidade de descrever, de modo específico, a finalidade eleitoral, inclusive
para tornar clara a competência da Justiça Especializada.
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