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PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 
CORREGEDORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO  

AVISO Nº 020/2020-PGJ-CGMP, DE 16 DE JANEIRO DE 2020 
(PROTOCOLADO Nº 492/2020) 

 

 
 

Disciplina o inquérito civil na área dos 
interesses difusos, coletivos e individuais 
homogêneos, as audiências públicas, os 
compromissos de ajustamento de conduta e 
as recomendações, e dá outras providências. 
(EMENTA ELABORADA) 

 

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

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso das atribuições previstas no artigo 19, I, 

“d”, e no artigo 42, IX, da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993, 

EXPEDEM a seguinte RECOMENDAÇÃO: 

 

CONSIDERANDO a Resolução nº 1.182/2019-CPJ, que altera dispositivos da Resolução 484-

CPJ, de 05 de outubro de 2006, que, por seu turno, disciplina o inquérito civil na área dos 

interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, as audiências públicas, os 

compromissos de ajustamento de conduta e as recomendações, e dá outras providências; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de compatibilizar as alterações com o sistema de registro e 

gestão dos procedimentos das áreas de interesses difusos, coletivos e individuais 

homogêneos, assim como de interesses individuais indisponíveis e de atendimento ao 

público, denominado “SIS MP INTEGRADO”; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar a taxonomia nos procedimentos do 

Ministério Público brasileiro; 

 

CONSIDERANDO, ainda, as recomendações nesse sentido feitas pelo Conselho Nacional do 

Ministério Público após as correições realizadas em Promotorias de Justiça no Estado de São 

Paulo no decorrer do ano de 2019; 

 

RECOMENDAM aos Promotores de Justiça do Estado de São Paulo com atribuição nas áreas 

de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, bem como nas áreas de interesses 

individuais indisponíveis: 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/LEGIS/LCP-00734.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/Resolucoes/1182.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/ATOS/484COMPILADO.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/ATOS/484COMPILADO.pdf
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1) observarem que os novos prazos das representações, peças de informação e 

procedimentos investigatórios instaurados são de aplicação imediata, inclusive em relação 

àqueles que se encontram em curso, de modo que deverão ser contados, respectivamente, 

do recebimento da representação e da peça de informação, ou da portaria de instauração do 

procedimento quando ainda não tiver sido prorrogado, ou da última prorrogação, caso esta já 

tenha ocorrido; 

 

2) registrarem as representações e peças de informação, bem como petições, reclamações, 

queixas, atendimentos, notícias, documentos e requerimentos no SIS MP INTEGRADO como 

Notícia de Fato/Representação e Notícia de Fato/Peças de Informação, a depender do caso, 

distinguindo, ainda, nos campos próprios, a Notícia de Fato atinente a interesses individuais 

da Notícia de Fato condizente com interesses metaindividuais; 

 

3) atentarem para que no caso de indeferimento de Notícia de Fato/Representação seja 

notificado o representante para eventual recurso junto ao Conselho Superior do Ministério 

Público (art. 119 da Resolução 484/2006-CPJ), facultando-se a remessa ao Colegiado para 

reexame na hipótese de inexistência de recurso (Súmulas nº 12, 50 e 62 do CSMP). 

 

4) atentarem para que no caso de indeferimento de Notícia de Fato/Representação 

acompanhada de peças de informação, além da notificação do representante para eventual 

recurso junto ao Conselho Superior do Ministério Público (art. 119 da Resolução 484/2006-

CPJ), é obrigatória a remessa dos autos ao Colegiado para reexame (Súmulas nº 12, 50 e 62 

do CSMP). 

 

5) atentarem para que no arquivamento de Notícia de Fato/Peças de Informação, os autos 

sejam obrigatoriamente enviados ao Conselho Superior do Ministério Público (art. 9º, § 1º, da 

Lei 7.347/85 e Súmula 12 do CSMP). 
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