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PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA  
Ato nº 32/94-PGJ-CGMP, de 15 de setembro de 1994 (pt. n. 23.221/94) 

 
Revogado pelo Ato (N) N.º 083/96 - PGJ, de 22 de 
fevereiro de 1996 

Estabelece normas de racionalização dos serviços no 
tocante às manifestações processuais 

 

O Procurador-Geral de Justiça e o Corregedor-Geral do Ministério Público, no uso de suas 

atribuições legais, 

 

Considerando que a Lei Complementar Estadual  n.734/93, no art. 169, VII, deixou de exigir que às 

manifestações processuais dos membros do Ministério Público observem os mesmos requisitos 

formais de sentença, ao contrário da Lei Orgânica anterior que obrigava à feitura de relatório dos 

autos; 

 

Considerando que pela atual Lei Orgânica do Ministério Público o dever funcional se restringe à 

indicação dos fundamentos jurídicos dos pronunciamentos processuais e à identificação do membro 

do Ministério Público; 

 

Considerando que o tratamento legal dado pela atual lei visou a racionalização dos serviços; 

 

Considerando que essa mesma preocupação motivou a edição do Ato n. 14/92-PGJ/CSMP/CGMP, 

ainda na vigência da anterior Lei Orgânica, fixando normas destinadas a simplificar o trabalho dos 

Promotores  de Justiça, na esfera cível, em suas manifestações processuais, evitando a 

desnecessária repetição de atos no mesmo processo e com isso reservando o potencial institucional 

para o adequado atendimento das novas áreas de atuação e do crescente volume de serviço; 

 

Considerando que a preocupação enfocada ainda se faz presente, reclamando que as medidas 

previstas anteriormente sejam aprimoradas e estendidas para os Promotores de Justiça que atuam 

na esfera criminal; 

 

RESOLVEM EDITAR O SEGUINTE ATO: 

 

Artigo 1º  O Promotor de Justiça, em suas manifestações, além da observância dos requisitos 

específicos previstos na legislação processual para ato, deverá indicar os fundamentos em que 

analisará as questões de fato e de direito, ainda que incidentes, bem como deverá identificar-se; 

 

Artigo 2º O Promotor de Justiça, nas manifestações processuais subsequentes, poderá reiterar, total 

ou parcialmente, os fundamentos de pronunciamento anterior, desde que ainda pertinentes, 

acrescidos dos fundamentos sobre questões jurídicas ou fáticas supervenientes, não abordadas; 
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Artigo 3º Nas razões de recurso o Promotor de Justiça poderá valer-se da regra constante do artigo 

anterior, desde que, previamente, deduza os fundamentos de seu inconformismo 

 

Parágrafo único : Aplica-se às contra-razões de recurso a regra do artigo anterior 

 

Artigo 4º Atuando como órgão interveniente (custos legis), o Promotor de Justiça poderá: 

 

I – deixar de manifestar-se em grau de recurso, sobre as razões e contra-razões de recurso das 

partes, consignando que o posicionamento do Ministério Público será o do seu órgão de Segunda 

Instância; 

 

II – deixar de examinar o mérito, quando questão prejudicial for manifestamente procedente 

 

Artigo 5º Na esfera criminal, quando for manifesta a ocorrência da prescrição retroativa, o Promotor 

de Justiça poderá, nas contra-razões, restringir-se a sua apreciação. 

 

Artigo 6º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação 

 

(Republicado por ter saído com incorreção nos DOE de 16 e 17/09/94) 

 

 

D.O.E.; Seção I, São Paulo, 104 (178), quinta-feira, 22 de setembro de 1994 

 


