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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
RESOLUÇÃO Nº 1.178/2019-PGJ/CGMP 

(PROTOCOLADO Nº 89.112/2018) 
 

De acordo com a retificação publicada no 
D.O.E. de 20/11/2019, p.48. 

Regulamenta o procedimento administrativo 
de tramitação de inquéritos policiais e dá 
outras providências. 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA e a CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO, no uso das atribuições previstas na Constituição da República e na Lei 

Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993, com a redação dada pela Lei 

Complementar Estadual nº 1.147, de 06 de setembro de 2011, 

  

CONSIDERANDO que constitucionalmente o Ministério Público é a instituição destinatária de 

todas as investigações criminais, competindo-lhe, privativamente, o exercício do jus 

persequendi in juditio, bem como a prerrogativa da requisição das diligências da autoridade 

de Polícia Judiciária e seu controle externo; 

 

CONSIDERANDO que o procedimento de tramitação direta do inquérito policial entre a Polícia 

Judiciária e o Ministério Público foi objeto de aprovação pela Egrégia Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de São Paulo, nos moldes da decisão exarada no Processo 2018/21816-

CGJ; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de garantir maior agilidade, racionalidade e consequente 

otimização dos procedimentos de tramitação dos inquéritos policiais, garantindo, assim, 

investigações mais céleres, eficazes e desburocratizadas; 

 

CONSIDERANDO que modelos similares já se mostraram exitosos na Justiça Federal 

(Resolução nº 63/2006 do Conselho da Justiça Federal) e que há décadas diversas Unidades 

da Federação valem-se de modelos de tramitação direta; 

 

CONSIDERANDO que a atribuição dos órgãos do Ministério Público para atuar em sede de 

inquérito policial, no Estado de São Paulo, como regra, observa a competência derivada da 

distribuição prévia dos autos de inquérito policial em Juízo; 
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CONSIDERANDO a necessidade de padronização desses procedimentos de forma a dar 

respaldo a atividades cotidianas dos órgãos do Ministério Público, sem prejudicar ou afrontar 

a continuidade das investigações, legalidade e direitos do investigado, do ofendido e do 

terceiro interessado; 

 

RESOLVEM editar a seguinte RESOLUÇÃO: 

  

Art. 1º. Para garantia de celeridade e eficiência nas investigações, o inquérito policial, 

devidamente registrado pelo Poder Judiciário, tramitará entre os órgãos de Polícia Judiciária 

e o Ministério Público. 

I – Independem de apreciação pelo Poder Judiciário: 

a. Pedido ou representação pela prorrogação de prazo para prosseguimento das 

investigações; 

b. Requisição de diligência, entendida como imprescindível pelo membro do Ministério Público 

na formação da sua opinio delicti, em qualquer fase do procedimento; e 

c. Inquérito policial relatado. 

 

II – Deverão, todavia, ser encaminhados ao Juiz de Direito competente, na fase de 

investigação, ainda que elaborados nos autos de inquérito policial: 

a. Comunicação da prisão em flagrante, nos moldes do art. 5º, inciso LXII, da Constituição 

Federal; 

b. Aforamento para registro do inquérito policial; 

c. Pedidos relativos a decretação, revogação, prorrogação e substituição de prisão cautelar; 

d. Pedido de antecipação da produção de prova ou de escuta especial; 

e. Pedido de interceptação telefônica, de fluxo de comunicação telemática ou em sistema de 

informática, ou de outras formas de comunicação, acobertadas por cláusula de reserva 

jurisdicional; 

f. Pedido de quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico; 

g. Pedido de busca e apreensão domiciliar; 

h. Outros pedidos de aplicação de medida cautelar ou assecuratória de qualquer natureza; 

i. Pedido de acesso a informações acobertadas por sigilo legal, ou sobre as quais recaia 

segredo de Justiça; 

j. Pedido de realização de incidente de insanidade mental em fase pré-processual; 

k. Pedido de restituição de bens e objetos; 
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l. Pedido de admissão de assistente técnico, nos termos do art. 159, § 4º, do Código de 

Processo Penal; 

m. Apensamento de inquéritos policiais ou mudança de unidade policial; 

n. Outras questões reservadas à competência jurisdicional na fase de investigação. 

  

Art. 2º. Uma vez ultrapassado o prazo para o término da investigação, nos termos da 

legislação processual penal em vigor, a Autoridade Policial, sempre que necessário, de forma 

fundamentada, promoverá a remessa dos autos ao Ministério Público com solicitação de 

dilação de prazo para a conclusão do inquérito policial. 

§ 1º. O Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação da Procuradoria Geral de Justiça 

manterá sistema automatizado para que, decorrido o prazo sem que os autos tenham sido 

remetidos ao Ministério Público, proceda-se à cobrança pelo órgão ministerial que nele oficiar, 

com as advertências legais. 

§ 2º. A cada ano da instauração do inquérito policial, sem que tenha havido sua conclusão, 

deverá o membro do Ministério Público analisar, fundamentadamente, novo pedido de prazo, 

manifestando-se sobre as diligências faltantes e necessárias à formação de sua opinio delicti. 

  

Art. 3º. Em qualquer fase do inquérito policial, se o órgão do Ministério Público verificar ser o 

juízo, para o qual foi distribuído o inquérito, incompetente para processamento ou julgamento 

do fato, deverá requerer ao Juiz de Direito sua redistribuição. 

Parágrafo único. Se o órgão do Ministério Público verificar não ser hipótese de sua atribuição, 

mas de outro órgão ministerial que atue perante o mesmo Ofício Judicial, deverá declinar da 

atribuição e encaminhar os autos ao órgão que a tenha. 

  

Art. 4º. Em qualquer fase do inquérito policial, independentemente de relatório conclusivo da 

autoridade policial, formada sua opinio delicti, o órgão do Ministério Público poderá, desde 

logo: 

I. Oferecer denúncia; 

II. Promover o arquivamento do feito; 

III. Requerer a decretação de extinção da punibilidade; 

IV. Representar ao Juiz pelo deferimento de medidas cautelares e assecuratórias; e 

V. Requerer a homologação do acordo de não-persecução penal. 
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Art. 5º. Em qualquer fase do inquérito policial, independentemente do relatório conclusivo, o 

órgão do Ministério Público poderá requisitar diligências à autoridade policial, fundamentando 

sua necessidade. 

  

Art. 6º A tramitação direta do inquérito policial não restringirá o direito de acesso e consulta 

dos autos e a ação de fotografar, por parte do advogado, as peças físicas, nos moldes do 

Enunciado da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, ouvido, previamente, o 

órgão do Ministério Público e observadas as hipóteses de sigilo ou segredo de justiça. 

§ 1º. Em nenhuma hipótese os autos deixarão as dependências do Ministério Público para 

extração de cópias ou outro motivo, com ou sem carga para o advogado. 

§ 2º. Somente será permitida a consulta de autos que estejam nas dependências do Ministério 

Público, operando-se em espaço próprio, acompanhado de servidor. 

§ 3º. Salvo expressa autorização do órgão do Ministério Público, não se permitirá a consulta 

de autos que estiverem conclusos para manifestação ministerial. 

§ 4º. Somente o advogado com procuração nos autos terá acesso ao Inquérito Policial com 

sigilo ou segredo de justiça decretados. 

§ 5º. Cabe ao órgão do Ministério Público que oficie no inquérito policial, analisar, quando 

estes lhe estiverem conclusos, a pertinência de permitir o acesso aos autos pelo ofendido ou 

terceiro interessado, devendo obstá-lo, mediante despacho fundamentado, sempre que 

vislumbrar risco potencial à segurança de pessoas nele citadas ou possíveis prejuízos a 

investigação. 

  

Art. 7º. O pedido de diligência apresentado pelo indiciado ou ofendido, nos termos do art. 14 

do Código de Processo Penal, deverá ser encaminhado à autoridade policial, sem prejuízo 

de, havendo injustificada recusa, o pedido ser feito ao órgão do Ministério Público para avaliar 

sua necessidade e requisição. 

Parágrafo único. Cabe ao interessado o acompanhamento do processamento das 

solicitações contidas nos dois artigos anteriores, presencialmente, ou através de consulta ao 

sítio eletrônico mantido pelo Ministério Público. 

  

Art. 8º. Será mantido pelo Ministério Público sistema de consulta informatizado de autos por 

meio do sítio na internet. 

  

Art. 9º. As certidões de objeto e pé de inquérito policial conterão os dados existentes no 

SISMP Integrado, e serão expedidas na forma da Resolução nº 1014/2017 – PGJ. 
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Art. 10. O prazo para manifestação nos pedidos mencionados nos art. 6º e 7º desta Resolução 

será de até 10 (dez) dias, por analogia ao art. 800 do Código de Processo Penal, contado da 

conclusão ministerial dos autos do inquérito policial. 

Parágrafo único. Ressalvada determinação diversa, a serventia terá 02 (dois) dias de prazo 

para o cumprimento das diligências ordinárias e das eventualmente requisitadas pelo 

Promotor de Justiça. 

  

Art. 11. A qualquer momento durante a tramitação do inquérito policial, o Promotor de Justiça 

poderá requisitar os autos à Autoridade Policial para providência que julgar necessária. 

  

Art. 12. Aplicar-se-á esta Resolução no que couber, ao inquérito policial digital. 

Parágrafo único. Nos inquéritos policiais, a senha para a consulta de autos sigilosos deve ser 

gerada pelo Tribunal de Justiça. 

  

Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

  

São Paulo, 13 de novembro de 2019. 

 

 

  

Gianpaolo Poggio Smanio 

Procurador-Geral de Justiça 

Presidente do Conselho Superior e do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça 

Tereza Cristina Maldonado Katurchi Exner 

Corregedora-Geral do Ministério Público 
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