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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

CORREGEDORIA-GERAL  
ATO (I) N.º 006/93 - PGJ-CSMP-CGMP, DE 06 DE MAIO DE 1993  

(PT. Nº 9753/93-PGJ)  
 

Revogado pelo Ato  (I) N.º 019/94 – CPJ  

 
Modifica e consolida as normas que 
regulamentam o inquérito civil no âmbito as 
Promotorias de Justiça. 

  
A Procuradoria-Geral de Justiça, o Conselho Superior do Ministério Público e a 

Corregedoria-Geral do Ministério Público, 

 

Considerando a necessidade de adequar as normas internas que regem a tramitação do 

inquérito civil, atualmente contidas na Ato nº 07/85-PGJ, às disposições legais em vigor, 

especialmente à Lei nº 8.625, de 12.2.93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), 

 

Resolvem editar o seguinte Ato: 

 

Art. 1º - O inquérito civil será instaurado de ofício ou por determinação do Procurador-Geral 

de Justiça, ou do Conselho Superior do Ministério Público. 

 

§ 1º - O inquérito será instaurado por meio de Portaria, que deverá ser numerada em ordem 

crescente, renovada anualmente, autuada e registrada no livro próprio. 

 

§ 2º - Uma cópia da portaria será obrigatoriamente encaminhada ao Centro de Apoio 

Operacional competente e, no caso de determinação, à Procuradoria-Geral do Ministério 

Público ou ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme o caso. 

 

§ 3º - Em se tratando de peças de informação, deverá ser comunicado ao Centro de Apoio 

Operacional competente a data do seu recebimento e o assunto a que se refere. 

 

§ 4º - Os conflitos de atribuição serão resolvidos serão resolvidos pelo Procurador-Geral de 

Justiça. 

 

Art. 2º - O inquérito será instaurado e presidido pelo Promotor de Justiça competente. 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/019Compilado.pdf
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§ 1º - Dever-se-á colher todas as provas úteis, permitidas pelo ordenamento jurídico, para o 

esclarecimento do fato objeto da investigação. 

 

§ 2º - Todas as diligências serão documentadas mediante termo ou auto circunstanciado, 

assinado pelo presidente do inquérito civil, pelo secretário, por qualquer interessado presente, 

ou por duas testemunhas, na ausência do interessado. 

 

§ 3º - Deverá o presidente do inquérito solicitar à Procuradoria-Geral de Justiça a requisição 

necessária, sempre que ela se destine ao Governador do Estado, Presidente da Assembléia 

Legislativa, Presidentes de Tribunais, Secretários de Estado, membros do Legislativo 

Estadual, membros do Poder Judiciário de Segunda Instância ou autoridades federais. 

 

§ 4º - O presidente deverá designar servidor do Ministério Público lotado na Promotoria de 

Justiça, nos próprios autos, para secretariar o inquérito civil, ou, na falta, pessoa idônea, 

mediante compromisso. 

 

§ 5º - Os Centros de Apoio Operacional, a Diretoria Geral, a Central de Acompanhamento e 

Execução - CAEX e demais órgãos do Ministério Público prestarão apoio administrativo e 

operacional para os atos do inquérito civil, inclusive diligências, sempre que solicitados. 

 

§ 6º - Sem prejuízo da colaboração prestada por órgãos conveniados, ou por outros 

organismos públicos e privados, o presidente do inquérito civil poderá solicitar a designação 

de servidor do Ministério Público, ou de pessoa habilitada, para a prática de diligências ou 

atos necessários à apuração dos fatos, mediante compromisso. 

 

Art. 3º - Serão protocolados e autuados na Promotoria de Justiça os pedidos de instauração 

de inquéritos civis apresentados por pessoa físicas ou jurídicas. 

 

Parágrafo único. O indeferimento do pedido de instauração de inquérito deverá ser 

fundamentado e do seu teor dar-se-á ciência ao requerente, que poderá pedir a 

reconsideração ao Conselho Superior do Ministério Público. (Parágrafo único revogado pelo Ato (I) nº 

013/93 - CPJ-CSMP, de 02 de dezembro de 1993) 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/013.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/013.pdf
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Art. 4º - A pessoa em relação à qual se destinar a ação civil pública a ser eventualmente 

proposta deverá ser notificada a prestar declarações ou convidada a oferecer os subsídios 

que queira, sem prejuízo da natureza inquisitiva do inquérito. 

 

Parágrafo único: As declarações dos interessados e de testemunhas serão tomadas por 

termo. 

 

Art. 5º - Qualquer interessado poderá, durante a tramitação do inquérito, apresentar ao 

presidente documentos ou subsídios para melhor apuração dos fatos. 

 

Art. 6º - Será fornecida, no prazo de 10 (dez) dias, cópia autenticada ou certidão do inquérito 

civil ou de qualquer de suas peças a quem, justificadamente, o requerer. 

 

 

Art. 7º - Sobrevindo o afastamento, a qualquer título, do presidente do inquérito, assumirá a 

presidência seu substituto automático. 

 

 

Art. 8º - Na impossibilidade de conclusão do inquérito civil no prazo legal de 90 (noventa) dias, 

deverá o Promotor de Justiça comunicar o fato ao Centro de Apoio Operacional respectivo, 

por escrito e motivadamente, expondo as razões do retardamento,  renovando-a a cada 30 

(trinta) dias. 

 

 

Art. 9º - Os autos do inquérito civil instruirão a ação civil pública, devendo-se deles extrair 

cópia, que  

permanecerá na Promotoria de Justiça. 

 

Parágrafo único: Dever-se-á remeter ao Centro de Apoio Operacional competente cópia da 

petição inicial da ação civil pública, com indicação do número que tomou o processo e a Vara 

a que foi distribuído. 

 

 

Art. 10 - Esgotadas todas as diligências, ou não havendo necessidade de sua realização, o 

Promotor de Justiça, se se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da 
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ação civil pública, promoverá o arquivamento do inquérito civil ou das peças de informação, 

fundamentadamente. 

 

§ 1º - Os autos, com a promoção de arquivamento, deverão ser remetidos, no prazo de 3 

(três) dias  contados da data da promoção, mediante comprovante, ao Conselho Superior do 

Ministério Público, sob pena de falta grave. 

 

§ 2º - Até que, em sessão do Conselho Superior do Ministério Público, seja homologada ou 

rejeitada a promoção de arquivamento, poderão as associações legitimadas apresentar 

razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos do inquérito ou anexados às 

peças de informações. 

 

§ 3º - A promoção de arquivamento será submetida a exame e deliberação do Conselho 

Superior do Ministério Público, na forma de seu Regimento. 

 

§ 4º - Sem prejuízo do disposto no Artigo 8º deste Ato, não ocorrendo a remessa no prazo 

legal,  o Conselho Superior do Ministério Público, se julgar conveniente, requisitará, de ofício 

ou a pedido do Procurador-Geral de Justiça, os autos do inquérito civil ou das peças de 

informação, para exame e eventual deliberação. 

 

 

Art. 11 - Depois de homologada a promoção de arquivamento do inquérito  civil ou das peças 

de informação pelo Conselho Superior do Ministério Público, por falta de base para a ação 

civil pública, o mesmo órgão do Ministério Público que o instaurou ou as recebeu poderá 

proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia. 

 

 

Art. 12 - Ajuizada ação em virtude de fatos que foram objeto de inquérito civil ou peças de 

informação arquivados e sendo ela distribuída ao representante do Ministério Público que 

promoveu o arquivamento, nela oficiará o seu substituto automático. 

 

 

Art. 13 - Os autos do inquérito civil e peças de informação ficam sujeitos à atividade 

correcional da Corregedoria-Geral do Ministério Público. 
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Art. 14 - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Ato nº 07/85-PGJ, de 

28.08.85. 

 
São Paulo, 06 de maio de 1993. 
 
 
 
 

ANTONIO ARALDO FERRAZ DAL POZZO 
Procurador-Geral de Justiça e Presidente do  
Conselho Superior do Ministério Público 
 
LUIZ CESAR GAMA PELLEGRINI 
Corregedor-Geral do Ministério Público 
 
 
 
 
 
 

  

  

 

 

 

 


