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PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

CORREGEDORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
RESOLUÇÃO Nº 011/1993-PGJ-CSMP-CGMP, DE 18 DE OUTUBRO DE 1993 

(PROTOCOLADO Nº 16.551/93-PGJ) 
 

Nova denominação dada ao ATO NORMATIVO pelos arts. 1º e 4º da Resolução nº 1.177/2019-PGJ/CGMP/CSMP/CPJ, de 
11/11/2019. 

 Regulamenta a atuação do Ministério Público 
nos autos de investigação de paternidade, Lei 
n. 8560, de 29.12.92. (EMENTA ELABORADA) 

 
 

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, o CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO e a CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de suas 

atribuições legais, 

 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 8.560, de 29 de dezembro de 1992, 

e do art. 11, § 1º, Provimento nº 494, de 28 de maio de 1993, do Conselho Superior da 

Magistratura (DOE de 08.06.93), negada a paternidade, será providenciado o encaminhamento 

dos autos de averiguação ao Órgão do Ministério Público local, para eventual ajuizamento da 

ação de investigação de paternidade; 

 

CONSIDERANDO que, a atribuição do Ministério Público, na hipótese, é supletiva, pressupondo 

a ausência de Órgão ou Serviço de Assistência Judiciária na comarca ou localidade; 

 

CONSIDERANDO que, os autos de averiguação de paternidade não se regem pela Lei nº 7.347, 

de 24 de julho de 1985, e assim, quando a atribuição for do Ministério Público, o posicionamento 

do Órgão encarregado no sentido da inexistência de elementos para o ajuizamento da ação 

investigatória não tem natureza jurídica de promoção de arquivamento de inquérito civil ou peças 

informativas; 

 

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de critério uniforme quanto as providências 

administrativas que essa nova atribuição reclama; 

 

RESOLVEM editar a seguinte RESOLUÇÃO: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8560.htm
https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f1993%2fjudiciario%2520caderno%2520i%2fjunho%2f08%2fpag_0001_42LBVI5NNR54Se759G3S6CU71E3.pdf&pagina=1&data=08/06/1993&caderno=Judici%C3%A1rio%20I&paginaordenacao=100001
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347Compilada.htm
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Art. 1º - Os membros do Ministério Público somente terão atribuição para oficiar nos autos de 

averiguação de paternidade, nos termos da Lei nº 8.560, de 29 de dezembro de 1992, quando 

na comarca ou localidade inexistir Órgão ou Serviço de Assistência Judiciária.  

 

Parágrafo único: A Promotoria de Justiça receberá os autos de averiguação de paternidade que 

lhe forem encaminhados, mantendo controle específico, sempre que não ajuizar a ação 

respectiva. 

 

Art. 2º - Havendo Órgão ou Serviço de Assistência Judiciária na comarca ou localidade, a 

Promotoria de Justiça deverá encaminhar-lhes, prontamente e sem qualquer manifestação, os 

autos de averiguação recebidos, informando o Juízo competente da remessa realizada. 

 

Art. 3º - Na hipótese de atribuição do Ministério Público, se o caso concreto revelar a insuficiência 

de elementos que autorizem o ajuizamento da ação de investigação de paternidade, a 

manifestação nesse sentido deverá ser lançada nos próprios autos de averiguação, 

providenciando-se a sua devolução imediata. 

 

Parágrafo único: A manifestação do Órgão do Ministério Público oficiante a que se refere este 

artigo, deverá ser sucinta, para não prejudicar o interessado quanto a eventual e futura ação 

investigatória que ele pretenda promover. 

 

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Paulo, 18 de outubro 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 
 

 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, 103 (195), Terça-feira, 19 de Outubro de 1993 p.24.   
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