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Inquérito Civil Público

Portarias Composição Atas das Reuniões Legislação Diversos

Criado a partir de deliberações do VIII Encontro Nacional dos Procuradores da
República, organizado pela PFDC, realizado em setembro de 2001, os trabalhos do
referido GT aconteceram de forma bastante rápida, em razão das próprias
peculiaridades do assunto e de acordo com as explicações a seguir. Logo após a
realização do Encontro dos Procuradores, foi expedido o Ofício Circular n° 003/2001,
datado de 14.10.01, assinado pelo Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da
República, por meio do qual foram solicitados aos Membros do MPF sugestões para
eventual regulamentação do assunto, em decorrência de inquérito civil público no
âmbito do Ministério Público Federal, conforme matéria contida em procedimento do
Conselho Superior, tendo como relator o Vice-Procurador-Geral da República e
Conselheiro Dr. Haroldo Nóbrega. Diante da referida situação, e tendo em vista que a
quase totalidade das sugestões sobre o assunto já haviam sido objeto de destaque no
evento acima citado, os integrantes do GT reuniram-se visando analisar o pleito
constante no expediente do Procurador-Geral da República, bem como aprofundar as
discussões na busca de sugestões a serem encaminhadas ao mesmo.

Concluíram os integrantes do Grupo de Trabalho por adotarem as sugestões enviadas
pelos Ofícios n°s 2417/2001-NTC-PRR/3ª Região e SOTC n° 13.822/2001, datados de
13 e 19.11.01, respectivamente, cujas cópias foram juntadas ao DOSSIÊ do GT acima
informado, em razão das mesmas manterem correlação com as conclusões a que
chegaram os membros do GT. Portanto, tratando-se de questões que interessam às
Unidades do MPF no tocante às definições quanto aos modelos a serem adotados,
necessitando da participação conjunta de todos e á posterior emissão de regulamento
do assunto pelo órgão competente, deram-se por encerradas as atividades do Grupo
de Trabalho em questão.

 

Notas:

O Assunto encontra-se no Conselho Superior do Ministério Público Federal
(CSMPF) para discussão e deliberação sobre a regulamentação do Inquérito Civil
Público no âmbito institucional.

1.

Tão logo o assunto seja objeto de deliberação pelo CSMPF, informaremos aos
usuários.

2.
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Portarias

PORTARIA PFDC Nº 07, DE 24 DE OUTUBRO DE 2001.

A PROCURADORA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO, do Ministério Público
Federal, nos termos do art. 5º, letra h e inciso II, letra e da Lei Complementar nº 75,
de 20 de maio de 1993 e,

CONSIDERANDO a necessidade de dar seqüência ao Plano de Ação definido no VIII
Encontro Nacional dos Procuradores da Cidadania, que definiu a necessidade de
constituição de grupo de trabalho composto de Procuradores do Cidadão para cuidar
da situação do tema “Regramento Legal e Infra-legal do Inquérito Civil Público”;

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar junto ao Congresso Nacional o
processo legislativo referente às mudanças a serem implementadas na estrutura
normativa do tema, apresentando as conclusões do Ministério Público Federal;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer parâmetros de regulamentação interna
acerca dos aspectos procedimentais referentes ao Inquérito Civil e aos procedimentos
administrativos em tramitação no Ministério Público Federal, inclusive para subsidiar o
exercício da competência do Conselho Superior na matéria;

CONSIDERANDO a necessidade de definir estratégias de atuação e de parcerias para
acompanhamento da atividade legislativa desenvolvida sobre o tema;

CONSIDERANDO a necessidade de definir plano de trabalho.

RESOLVE instituir junto a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, sob a
supervisão de sua titular e da Adjunta, respectivamente, Maria Eliane Menezes de
Farias e Raquel Elias Ferreira Dodge e coordenado pelo Dr. Alessander Wilkson Cabral
Sales – PR/CE, GRUPO TEMÁTICO DE TRABALHO SOBRE REGRAMENTO LEGAL E
INFRA-LEGAL DO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para definir planos de atuação que
indiquem parâmetros e metas dos Procuradores da Cidadania em todo o país,
integrado pelos membros do Ministério Público Federal, constantes da relação anexa.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS
Subprocuradora-Geral da República

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão
PFDC

Anexo da Portaria PFDC nº 07, 24/10/2001 – GT – Regramento Legal e Infra-Legal do
Inquérito Civil Público. Maria Eliane Menezes de Farias – PFDC
Raquel Elias Ferreira Dodge – PFDC-Adjunta
1. Alessander Wilkson Cabral Sales – PR/CE
2. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa – PR/ES



Portarias — PFDC - Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/grupos-de-trabalho/folder.2006-01-25.4...

2 de 2 5/12/2006 15:39

3. Analúcia de Andrade Hartmann – PR/SC 
4. Armanda Soares Figueirêdo – Subprocuradora-Geral
5. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida – PRR-3ª Região/SP
6. Elton Ghersel – PRR-4ª Região/RS
7. Gino Augusto de Oliveira Liccione – PR/RJ
8. João Akira Omoto – PRM-Londrina/PR
9. José Alexandre Pinto Nunes – PRM-Ribeirão Preto/SP
10. Márcio Barra Lima – PR/MA
11. Rodrigo Janot Monteiro de Barros – PRR-1ª Região/DF
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Componentes

Coordenação Geral:
Maria Eliane Menezes de Farias
Raquel Elias Ferreira Dodge

 

Coordenador de área: Alessander Wilkson Cabral Sales

Assessor: Fernando Luiz Silveira Corrêa

Apoio:
Sheila Neves de Oliveira
Valéria Alves

 

Nome Lotação E-mail

01) Maria Eliane Menezes 
de Farias

PGR/PFDC pfdc001@pgr.mpf.gov.br

02) Raquel Elias Ferreira
Dodge

PRR/1ª Região raqueld@prr1.mpf.gov.br

03) Alessander Wilkson 
Cabral Sales

PRDC/CD alessander@prce.mpf.gov.br

04) Alexandre Espinosa 
Bravo Barbosa

PR/ES alexandreespinosa@pres.mpf.gov.br

05) Analúcia de Andrade
Hartmann

PR/SC analucia@prsc.mpf.gov.br

06) Armanda Soares
Figueiredo

Subprocuradora-Geral figueiredo@pgr.mpf.gov.br

07) Consuelo Yatsuda 
Morozinato Yoshida

PRR/3ª Região/SP consuelo@prr3.mpf.gov.br

08) Elton Ghersel PRR/4ª Região/RS eltong@prr4.mpf.gov.br

09) Gino Augusto de 
Oliveira Liccione

PR/RJ ginoliccione@prrj.mpf.gov.br

10) João Akira Omoto PRM/Londrina/PR akira@prpr.mpf.gov.br

11) José Alexandre Pinto
Nunes

PRM/Joinville/SC nunes@prsc.mpf.gov.br

12) Márcio Barra Lima PR/BA barralima@prba.mpf.gov.br

13) Rodrigo Janot 
Monteiro de Barros

PRR/1ª Região/DF rodrigob@prr1.mpf.gov.br
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Diversos

Proposta de Regulamentação do Inquérito Civil.

Documento extraído das conclusões aprovadas em plenária no VIII
Encontro Nacional dos Procuradores da Cidadania.

Ofício n° 2417/2001 NTC- PRR/ 3ª Região.

Ofício - SOTC n. 13.822/2001.



PROPOSTA DE REGULAMENTAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL 
 

TÍTULO I 
 

Do Inquérito Civil 
 

Capítulo I - Conceito e Objeto 
 

Art. 1°. O inquérito civil é investigação administrativa, de caráter inquisitorial, instaurada e 
presidida pelo Ministério Público, destinado a apurar a ocorrência de danos efetivos ou 
potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo como preparação para o 
exercício das atribuições inerentes a suas funções institucionais. Parágrafo único. O 
inquérito civil não é pressuposto processual para o ajuizamento das ações a cargo do 
Ministério Público. 
 

Capítulo II – Instauração 
 

Art. 2°. O inquérito civil poderá ser instaurado: I - de oficio; II - em face de requerimento 
ou representação de qualquer pessoa; III - por determinação do órgão colegiado competente 
do Ministério Público, nos casos em que tenha recusado o arquivamento de peças de 
informação, promovido por órgão da instituição. 
 
Art. 3°. A representação ou o requerimento para instauração de inquérito civil, dirigidos ao 
órgão competente do Ministério Público, deverão: I - ser formulados por pessoa natural ou 
jurídica, devidamente identificada e qualificada, com indicação de seu endereço; II - conter 
a descrição dos fatos a serem investigados e a indicação do seu autor, quando conhecido; III 
- indicar os meios de provas e apresentar as informações e os documentos pertinentes, se 
houver. 
 
Art. 4°. De posse de peças de informação, o membro do Ministério Público poderá: I - 
promover a ação cabível; II - instaurar inquérito civil para melhor apuração dos fatos; III - 
celebrar compromisso de ajustamento de conduta; IV - arquivar as peças de informação. 
Parágrafo único. O membro do Ministério Público poderá empreender diligências, no prazo 
de 90 (noventa) dias, prorrogáveis mediante decisão fundamentada, quando necessárias 
para decidir quanto à tomada de quaisquer das medidas previstas neste artigo. 
 
Art. 5°. O inquérito civil será instaurado por portaria fundamentada, devidamente 
registrada e autuada. Capítulo III - Atribuição para a instauração 
 
Art. 6°. As representações, requerimentos e peças de informação serão recebidos, após 
distribuição, registro e autuação, pelo órgão do Ministério Público que tenha atribuição 
legal fixada por critérios prévios, sendo substituído nas faltas e impedimentos na forma 
prevista em lei. 
 
Art. 7°. O inquérito civil será instaurado e presidido, após registro e autuação, pelo órgão 
do Ministério Público que tenha atribuição legal fixada por critérios prévios, sendo 
substituído nas faltas e impedimentos na forma prevista em lei. § 1°. O conflito de 



atribuições será dirimido pelo órgão colegiado competente. § 2°. Para fins de atuação 
conjunta ou integrada, admite-se a atuação simultânea de mais de um órgão do Ministério 
Público ou entre órgãos do Ministério Público da União e dos Estados. § 3°. Incumbe ao 
chefe do Ministério Público: I - instaurar e presidir o inquérito civil, pessoalmente ou por 
delegação quando a autoridade reclamada ou investigada estiver no exercício da chefia do 
Poder federal ou estadual quando a propositura da ação civil pública que deva ser nele 
baseada, seja de sua atribuição originária; II - expedir e fazer encaminhar as requisições ou 
notificações, quando tiverem como destinatários chefes de Poder federal ou estadual, 
membros do Poder Legislativo federal ou estadual, ou membros de tribunais, inclusive os 
de contas. 
 
 

Capítulo IV - Efeitos da instauração 
 

Art. 8°. Sem prejuízo de disposições legais específicas, a instauração do inquérito civil ou 
o seu desarquivamento implica a suspensão do prazo de prescrição para o ajuizamento de 
qualquer ação. Parágrafo único. A suspensão da prescrição cessará com a publicação da 
decisão do colegiado competente do Ministério Público que homologue a promoção de 
arquivamento do inquérito civil. 
 
Art. 9º. A instauração ou o arquivamento do inquérito civil não impedirá que a promoção 
de ação individual pelo interessado ou a promoção de ação civil pública pelos demais 
legitimados. 
 
 

Capítulo V – Instrução 
 

Art. 10. Na condução das investigações, o órgão do Ministério Público poderá, sem 
prejuízo de outras providências inerentes à sua atribuição funcional, ouvir pessoas, 
requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades, órgãos e entidades 
da Administração Pública direta e indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, fazer ou determinar buscas e apreensões, vistorias e inspeções, designar e 
presidir audiências, bem como expedir notificações e requisições, a qualquer pessoa, órgão 
ou autoridade, nos limites de sua atribuição funcional. 
 
§ 1°. Quando for o caso, o Ministério Público expedirá as certidões que lhe forem 
requeridas, inclusive em favor de quem tenha comparecido em atendimento a notificação 
sua, o qual não sofrerá perda de salário ou remuneração, nem desconto no tempo de serviço 
em razão de seu comparecimento à audiência. § 2°. Ressalvadas as hipóteses de justificada 
urgência, as notificações para comparecimento devem ser efetivadas com antecedência 
mínima de 24 horas, respeitadas, em qualquer caso, as prerrogativas legais ou processuais 
pertinentes. § 3°. Em caso de desatendimento injustificado à notificação, órgão do 
Ministério Público poderá determinar a condução coercitiva. § 4°. No exercício de suas 
funções, ou para assegurar o cumprimento de suas determinações, o membro do Ministério 
Público poderá requisitar os serviços policiais. § 5°. O órgão do Ministério Público poderá 
requisitar informações às quais a lei impõe o sigilo, tais como as bancárias, eleitorais ou 
fiscais, sendo responsável, na forma da lei, pelo uso indevido. § 6°. Os órgãos e as 



entidades da Administração Pública direta e indireta deverão prestar todo o auxílio e 
cooperação com recursos humanos, materiais e técnicos, dando prioridade ao atendimento 
das requisições de certidões, informações, documentos e perícias quando forem formulados 
pelo Ministério Público. 
 
Art. 11. A critério do órgão do Ministério Público e respeitada a natureza inquisitiva da 
investigação, o investigado poderá ser ouvido ou fornecer subsídios. 
 
Art. 12. O inquérito civil poderá ser instruído com peças, depoimentos e informações 
colhidas em audiência pública.  
 
Art. 13. Qualquer pessoa poderá fornecer peças de informação para melhor esclarecimento 
dos fatos. 
 
Art. 14. O membro do Ministério Público remeterá ao Procurador-Geral as requisições ou 
notificações, nas hipóteses em que a lei exija sejam encaminhadas por este último. 
 
Art. 15. As diligências que devam ser realizadas em outra comarca poderão ser deprecadas 
ao respectivo órgão do Ministério Público. 
 
Art. 16. As cópias de documentos originais poderão ser autenticadas pelo órgão do 
Ministério Público ou servidor designado para fins de instrução de inquérito civil ou 
ajuizamento de ação dele decorrente. 
 
 

Capítulo VI - Encerramento 
 

Art. 17. O inquérito civil deve ser encerrado no prazo de um ano, prorrogável por despacho 
fundamentado de seu presidente à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão 
de diligências, ao qual será dada publicidade e ciência ao órgão colegiado competente 
 
 

Capítulo VII - A publicidade, o direito à privacidade e à intimidade das pessoas 
 

Art. 18. Os atos e peças do inquérito civil são públicos, nos termos e limites desta lei, salvo 
disposição legal em contrário ou como medida de conveniência da investigações ou como 
garantia da ordem pública. § 1°. A publicidade consistirá: I - na publicação, na imprensa 
oficial, de resumo ou da íntegra da portaria de instauração; II - na expedição de certidões ao 
interessado no prazo de 15 dias; III - a critério do presidente do inquérito civil, na 
realização de audiência pública, na concessão de vista dos autos, na secretaria, bem como 
extração de cópias. § 2°. Ainda que sob extrato, estarão sujeitas à publicação na imprensa 
oficial as decisões do colegiado competente do Ministério Público que homologue o 
arquivamento do inquérito civil. § 3°. Os atos que estejam sujeitos à publicação na 
imprensa oficial, quando da impossibilidade de fazê-lo, poderão ser divulgados em outro 
meio não legalmente vedado. 
 
 



Capítulo VIII - Indeferimento, arquivamento e recursos 
 

Art. 19. Caberá recurso do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias a contar de sua 
intimação, ao órgão colegiado competente da decisão do órgão do Ministério Público que: I 
- reconhecer a não-ocorrência de ameaça ou lesão a interesse público, social ou 
transindividual; II - afastar liminarmente a existência do fato; Parágrafo único. A intimação 
será feita, a critério do presidente do inquérito, na pessoa do interessado ou de seu 
procurador, ou por meio de publicação da decisão em órgão oficial ou sua afixação no local 
de praxe. 
 
Art. 20. Nas demais decisões de indeferimento liminar do requerimento ou da 
representação, acompanhadas ou não de peças de informação, assim como de arquivamento 
de peças de informação ou do inquérito civil, a matéria será submetida ao reexame do órgão 
colegiado competente, sem prejuízo de eventual recurso voluntário do interessado ao 
mesmo colegiada, nos termos do artigo anterior. 
 
Art. 21. Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da 
inexistência de fundamento para a propositura da ação civil pública, promoverá o 
arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças de informação, fazendo-o 
fundamentadamente. § 1°. Os autos do inquérito civil ou das peças de informação 
arquivadas serão remetidos, sob pena de se incorrer em falta grave, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, ao órgão colegiado competente para exame e deliberação. § 2°. Compete às leis 
orgânicas do Ministério Público da União e dos Ministérios Públicos dos Estados e do 
Distrito Federal a definição do órgão colegiado para o exame da promoção de 
arquivamento e julgamento dos recursos interpostos, cujo processamento obedecerá as 
normas de seus respectivos regimentos internos. § 3°. Até que, em sessão do colegiado 
competente do Ministério Público, seja homologada ou rejeitada a promoção de 
arquivamento, poderão as associações civis legitimadas ou quaisquer interessados 
apresentar razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos para apreciação. § 
40. Será pública a sessão do colegiado, de que cuida este artigo, salvo se, no caso, o sigilo 
for imposto por lei ou por conveniência das investigações. 
 
Art. 22. Deixando o colegiado competente do Ministério Público de homologar a promoção 
de arquivamento, tomará uma das seguintes providências: I - converterá o julgamento em 
diligência, para a realização de atos imprescindíveis à sua decisão, devidamente 
especificadas; II - deliberará pelo ajuizamento da ajuizamento da ação, indicando os 
fundamentos de fato e de direito de sua decisão. Parágrafo único. Para cumprimento das 
deliberações referidas nos incisos anteriores, designará órgão do Ministério Público com 
idênticas atribuições as do subscritor do arquivamento não homologado, salvo 
impossibilidade de fazê-lo. 
 
Art. 23. Poderá o órgão do Ministério Público, diante do surgimento de novos elementos de 
prova, reabrir, de oficio, e por decisão fundamentada, a investigação arquivada. 
 
 
 
 



TÍTULO II 
 

Do Compromisso de Ajustamento 
 
Art. 24. O órgão do Ministério Público poderá celebrar em qualquer fase da investigação 
ou no curso de ação judicial compromisso do responsável quanto ao ajustamento de sua 
conduta às exigências legais, impondo-lhe o cumprimento das obrigações necessárias à 
reparação ou prevenção do dano. § 1°. O compromisso de ajustamento de conduta é título 
executivo extrajudicial e deverá conter combinações, para o caso de descumprimento. § 2°. 
Salvo previsão em contrário, o início da eficácia do compromisso será a data de sua 
celebração. § 3°. Caberá ao órgão do Ministério Público fiscalizar a execução do 
compromisso de ajustamento. § 4°. A celebração de compromisso de ajustamento de 
conduta não impedirá a promoção de ação individual pelo lesado ou a promoção da ação 
civil pública pelos demais legitimados. § 5°. A celebração de compromisso de ajustamento 
de conduta não impede que outro, desde que mais abrangente, seja celebrado por quaisquer 
legitimados. § 6°. A multa cominatória é exigível a partir do descumprimento do 
compromisso de ajustamento de conduta, independentemente do cumprimento da obrigação 
principal. § 7°. A qualidade de título executivo extrajudicial do compromisso de 
ajustamento de conduta permitirá a promoção direta de execução por titular de direito nele 
amparado, nos limites de seu interesse. 
 
 

TÍTULO III 
 

Das Audiências Públicas 
 

Art. 25. Os órgãos de execução do Ministério Público podem realizar audiências públicas, 
no exercício de suas atribuições institucionais, notadamente para zelar para que os Poderes 
Públicos e os serviços de relevância pública e social obedeçam aos direitos assegurados nas 
Constituições Federal e Estadual e no ordenamento jurídico. § 1°. As audiências serão 
precedidas da expedição de edital de convocação, a que se dará a publicidade possível, no 
qual constarão: I - a data e o local da reunião; II - o objetivo; III - a disciplina e a agenda da 
audiência. § 2°. Da audiência será lavrada ata circunstanciada, a que se dará publicidade. § 
30. Para realizar as audiências de que cuida este artigo ou instruir procedimentos a seu 
cargo, o Ministério Público poderá requisitar informações de agências e órgãos normativos 
ou reguladores do Estado ou entidades privadas, em quaisquer matérias relativas à 
prestação de serviços públicos ou serviços de relevância pública e sociais. 
 
 

TÍTULO IV 
 

Das Recomendações 
 

Art. 26. No exercício das atribuições do art. 129 II e III da Constituição Federal, o órgão do 
Ministério Público, de oficio ou mediante provocação, poderá expedir recomendações e 
relatórios anuais ou especiais para que sejam observados os direitos que lhe incumba 
defender, aos quais se dará a publicidade cabível. § 1°. Expedida a recomendação, com ou 



sem a oitiva do responsável, com prazo razoável para o cumprimento, deverá ser informado 
ao Ministério Público, em 10 dias, sobre a sua adoção ou não, sem prejuízo da instauração 
de procedimento administrativo pela prática de ilícito administrativo ou falta sujeita à 
sanções administrativas. § 2°. Na hipótese de desatendimento à recomendação, se for o 
caso, o Ministério Público poderá instaurar inquérito civil, celebrar compromisso de 
ajustamento de conduta ou promover a ação civil competente. § 3°. Além das providências 
previstas nos dispositivos anteriores, poderá o órgão do anuais ou especiais, a respeito do 
exercício funcional, nas diversas áreas de sua atuação. § 4°. Os relatórios poderão conter, 
dentre outras, informações sobre o resultado social da atuação do Ministério Público, 
diagnósticos e recomendações. § 5°. As recomendações e relatórios acima referidos serão 
encaminhados também aos Poderes Legislativo e Executivo, às agências reguladoras 
competentes para a matéria em questão e às entidades representativas de interesse. § 6°. 
Poderá ser requisistada do destinatário dos atos acima referidos a divulgação adequada e 
imediata, bem como resposta escrita. 
 
Art. 27. O órgão do Ministério Público poderá, no exercício das funções referidas no artigo 
anterior, sugerir a esfera de poder Competente a edição de normas, a alteração da legislação 
em vigor ou a adoção de medidas destinadas à efetividade dos direitos assegurados ou de 
prevenção ou controle de irregularidades. 
 
Art. 28. O órgão do Ministério Público poderá notificar a autoridade competente para que 
tome, em prazo razoável, as providências legais, no âmbito de seu poder de polícia, a fim 
de assegurar o respeito a interesses sociais. 
 
 

TITULO V 
 

Dos Crimes e das Penas 
 

Art. 29. Recusar, retardar ou omitir informações e documentos requisitados pelo Ministério 
Público. Pena - reclusão de um a três anos, e multa. 
 
Art. 30. Impedir, limitar ou dificultar de qualquer forma o livre acesso do membro do 
Ministério Público ou por pessoa por ele designada a qualquer recinto, público ou privado, 
na realização de atos instrutórios de investigação, respeitada a garantia constitucional da 
inviolabilidade do domicílio. Pena - reclusão de um a três anos, e multa. 
 
Art. 31. O art. 342 do Código Penal passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 342. 
Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, tradutor ou 
intérprete em processo judicial, procedimento policial ou administrativo, em inquérito civil 
ou investigação do Ministério Público ou em juízo arbitral. (NR) Pena - reclusão, de um a 
três anos, e multa. § 10. Se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a 
produzir efeito em processo penal: - Pena - reclusão , de dois a seis anos, e multa. § 20. As 
penas aumentam-se de um terço, se o crime é praticado mediante suborno. §3º O fato deixa 
de ser punível, se, antes da sentença, o agente se retrata ou declara a verdade." 
 
 



TÍTULO VI 
 

Das Disposições Gerais e Finais 
 

Art. 32. As associações civis legitimadas à propositura de ações civis públicas ou ações 
coletivas, de que cuidam a Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, e a Lei n. 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, poderão requerer a qualquer órgão público ou particular que lhes seja 
fornecida certidão ou informação necessárias ao ajuizamento das respectivas ações, em 
defesa do interesse público ou de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, 
dentro de seus fins estatutários. § 10. As certidões ou informações não poderão ser negadas 
às associações, exceto em caso de sigilo legal ou segredo industrial ou de comércio, e 
deverão ser fornecidas no prazo de 15 (quinze) dias. § 2°. Os sindicatos, organizações não-
governamentais e as associações civis podem exercer o direito previsto no caput para 
provocar a atuação do Ministérlo Público. §3º. É dever dos poderes públicos e dos órgãos e 
entidades da Administração Pública direta e indireta, no exercício de suas funções, dar 
conhecimento ao Ministério Público de fatos que possam ensejar a propositura de ação civil 
pública ou a instauração de inquérito civil, devendo remeter-lhe peças para as providências 
cabíveis, sem prejuízo de provocação por qualquer do povo, nos termos desta lei. 
 
Art. 33. Na instrução do inquérito civil, aplicam-se subsidiariamente as normas do Código 
de Processo Civil, do Código de Processo Penal, da Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985 e a 
legislação pertinente. 
 
Art. 34. Aos partidos políticos, com representação parlamentar, no âmbito de sua esfera de 
poder, fica garantida a requisição de informações, documentos e certidões para provocação 
da atuação do Ministério Público. 
 
Art. 35. O § 20 da Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, passa a ter a seguinte redação: "§ 
2° - A multa imposta em decisão interlocutória é exigível desde logo, independentemente 
do resultado do provimento jurisdicional definitivo, depositando-se em juízo, até decisão 
sobre eventual recurso interposto. " 
 
Art. 36. Se, no curso do inquérito civil ou de qualquer investigação do Ministério Público, 
for verificada a ocorrência de infração penal, serão extraídas cópias para que o órgão com 
atribuição adote as providências cabíveis na esfera criminal. 
 
Art. 37. Fica revogado o art. 10 da Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, bem como as 
demais disposições em conto contrário. 
 
Art. 38- Esta lei entra em vigor sessenta dias da data de sua publicação.  
 
 
 



DOCUMENTO EXTRAÍDO DAS CONCLUSÕES APROVADAS EM PLENÁRIA NO 
VIII ENCONTRO NACIONAL DOS PROCURADORES DA CIDADANIA 

 

Com relação ao tema " Regramento legal e infra-legal do Inquérito Civil Público" 

Diagnóstico da Situação: 

1. O Inquérito Civil Público (ICP) e o Procedimento Administrativo (PA) 
possuem suficiência normativa decorrente dos princípios constitucionais e da 
legislação em vigor. 
 
2. É competência normativa do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal fixar diretrizes quanto aos aspectos que necessitam de regulamentação, 
ouvidos os Procuradores da República. 

 
3. Considerando a possibilidade de vir a tramitar proposta de alteração 
legislativa sobre o assunto, as conclusões do Encontro serão oferecidas como 
contribuição ao debate interno. 

Pontos Fundamentais da Regulamentação - Conclusões: 

1. A instauração de ICP e de PA é atribuição de cada órgão ministerial e não 
pode ser concentrada no Procurador-Geral da República. 

2. Como mecanismo de controle social, é possível estabelecer prazo - no 
máximo possível -, para a conclusão do ICP e do PA, prorrogável por ato do 
órgão que instaurou (ou está conduzindo) a investigação. 

 
3. O ICP ou o PA instaurado para acompanhamento ou monitoramento de 

situação não será submetido a prazo de conclusão, dada a natureza de seu 
objeto. 

 
4. Deve ser sujeito a prazo de conclusão o ICP ou o PA instaurado (ou 

convertido) para apurar ato em tese ilícito, imputado a pessoa determinada 
ou determinável. 

 
5. Os prazos serão suspensos durante o tempo em que a tramitação estiver 

pendente de exames, laudos ou auditorias em curso; 
 

6. É possível a previsão de prazo próprio para a manifestação conclusiva, 
contado a partir do encerramento da instrução do ICP ou PA. 



7. É desnecessária a previsão de recurso administrativo contra o ato de 
instauração de procedimentos administrativos de investigação, pois já existem 
suficientes instrumentos em vigor para o questionamento desejado. 

 
8. Os procedimentos do Ministério Público Federal são, em regra, públicos, 
ressalvados os casos em que fundamentadamente for determinado o sigilo, em 
decorrência das hipóteses legais, bem como para resguardar o sucesso das 
investigações, respeitadas as prerrogativas funcionais dos advogados. 

 
9. Deve ser reconhecida a quebrado sigilo bancário e do registro telefônico e 
assegurada a transferência do sigilo, no âmbito das investigações cíveis_ 
 
10. É necessário redefinir o tipo penal do artigo 10 da LACP; 
 
11. É necessário disciplinar através de lei a deprecação de diligências entre 
órgãos e ramos do Ministério Público da União e dos Estados. 
 
12. É obrigatória a distribuição das representações e feitos instaurados por 
iniciativa própria do Ministério Público. Esta regra só deve ser excepcionada 
nos casos de conexão, continência ou outra circunstância afim. 

 
13. Todos os feitos devem ser tombados, autuados, registrados e numerados. As 
diligências investigativas só devem ser adotadas dentro de procedimentos com 
estas características. 
 
14. A regulamentação das secretarias e dos oficios deve contemplar 
providências que dotem de método os procedimentos cíveis e criminais no 
Ministério Público Federal. 
 
15. Nas unidades do Ministério Público Federal, é cabível a especialização em 
áreas e a divisão destas em oficios temáticos. 
 
16. Deve existir quadro mínimo de apoio à atuação ministerial e ser assegura a 
contratação especial de mão-de-obra para realização de perícias estudos. 
 
17. Estas conclusões serão encaminhadas á ANPR e ao Procurador-Geral da 
República. 



Dados extraídos da Plenária do VIII Encontro de Procuradores da Cidadania 

d) Com relação ao tema "Regramento legal e infra-legal do Inquérito Civil Público"  

d.1) Diagnóstico da Situação - Conclusões 

1. O Inquérito Civil Público e o Procedimento Administrativo 
possuem suficiência normativa decorrente dos princípios constitucionais e da 
legislação em vigor. 

2_ É competência normativa do Conselho Superior do Ministério 
Público Federal fixar diretrizes quanto aos aspectos que necessitam de 
regulamentação, ouvidos os Procuradores da República. 
 

3. Considerando a possibilidade de vir a tramitar proposta de 
alteração legislativa sobre-o-assunto, as conclusões do Encontro serão oferecidas 
como contribuição ao debate interno. 

d.2) Pontos Fundamentais da Regulamentação – Conclusões 
 
l. A instauração de ICP e de PA é atribuição de cada órgão 

ministerial e não pode ser concentrada no Procurador-Geral da República. 
2. Como mecanismo de controle social, é possível estabelecer prazo, 

no máximo possível, para conclusão do ICP e do PA, prorrogável por ato do órgão 
que instaurou. 

• O ICP ou o PA instaurado para acompanhamento ou 
monitoramento de situação não será submetido a prazo de conclusão. 

• Deve ser sujeito a prazo de conclusão o ICP ou o PA instaurado, 
ou convertido, para apurar ilícito, em tese, imputado a pessoa determinada ou 
determinável. 

• Os prazos serão suspensos durante o tempo em que a tramitação 
estiver pendente de exames, laudos ou auditorias em curso. 

• Pode ser previsto prazo próprio para a manifestação conclusiva, 
contado a partir do encerramento da instrução. 

 
. É desnecessária a previsão de recurso administrativo contra 

o ato de instauração de procedimentos administrativos de investigação. Já existem 
suficientes instrumentos em vigor para o questionamento desejado. 

 
. Os procedimentos do Ministério Público Federal são, em regra, 

públicos, ressalvados os casos em que fundamentadamente for determinado o sigilo, 
em decorrência das hipóteses legais, bem como para resguardar o sucesso das 
investigações, respeitadas as prerrogativas funcionais dos advogados. 

 



. Deve ser reconhecida a quebra do sigilo bancário, e do registro 
telefônico e assegurada a transferência do sigilo, no âmbito das investigações cíveis. 

. É necessário redefinir o tipo penal do artigo 10 da LACP, que 
passaria a ter a seguinte redação: 

 
. É necessário disciplinar através de lei a deprecação de diligências 

entre órgãos e ramos do Ministério Público da União e dos Estados. 
 
. Deve haver distribuição nas representações e nos feitos instaurados 

por iniciativa própria do Ministério Público. Esta regra só deve ser excepcionada nos 
casos de conexão, continência ou outra circunstância afim. 

 
. Todos os feitos devem ser tombados, autuados, registrados e 

numerados. As diligências só devem ser adotadas dentro de procedimentos com estas 
características. 

 
. A regulamentação das secretarias e dos ofícios deve contemplar 

providências que dotem de método os procedimentos cíveis e criminais no Ministério 
Público Federal. 

 
. Cabe especialização nas unidades do Ministério Público Federal em 

áreas e a divisão destas em ofícios temáticos. 
 
. Deve existir quadro mínimo de apoio à atuação ministerial e ser 

assegurada a contratação especial de mão de obra para realização de perícias e estudos. 
 
 
 
. Estas conclusões serão encaminhadas à ANPR e ao Procurador-

Geral da República. 
 

 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA - 3a REGIÃO 

NÚCLEO DA TUTELA COLETIVA 

Ofício n° 2417/2001 NTC- PRR/ 3ª Região 

São Paulo, 14 de Novembro de 2001 
 
 

Exmo. Sr. Dr. 
GERALDO BRINDEIRO Procurador Geral da República 

Senhor Procurador-Geral: 
 
 

Solicitou Vossa Excelência, através do Ofício/Circular n° 003/2001, de 
24 de outubro de 2001, sugestões para eventual regulamentação do procedimento 
pertinente ao inquérito civil público no âmbito do Ministério Público Federal, matéria 
versada no procedimento do CSMPF n° 08100101196-24, de relatoria do Vice Procurador-
Geral da República e Conselheiro Haroldo Nóbrega. 
 

Tal matéria tem sido objeto de inúmeros debates em nossa instituição, 
que se intensificaram após a apresentação pelo Governo Federal à Associação Nacional 
Procuradores da República de anteprojeto para regulamentação do inquérito civil público, 
que, entretanto, até o presente momento ainda não foi transformado em projeto de lei. 
 

Realmente. durante o último encontro dos Procuradores da 
Cidadania, organizado pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão em 
setembro/2001, foram elaboradas algumas propostas sobre o tema, que foram objeto de 
texto final, o qual se encontra em fase de sistematização, devendo ser divulgado em breve 
ao conjunto de membros do Ministério Público Federal. 

Parece de toda conveniência que se aguarde a finalização de tal 
documento, pois conterá a reflexão de parte dos integrantes do Ministério Público Federal 
direta e precipuamente envolvidos em atividade para a qual o inquérito civil público 
constitui um dos mais importantes instrumentos de trabalho. 
 

Embora não seja unanimemente reconhecida a necessidade de 
regulamentação do Inquérito Civil Público por todos os membros do Ministério Público 
Federal, parece-nos que deve a mesma existir, para uniformizar e dotar de transparência 
os procedimentos da Instituição. 
 

Dispõe o art. 57, inciso I, alínea "d", da Lei Complementar n° 75/93 
que compete ao Conselho Superior exercer poder normativo no âmbito do Ministério 



Público Federal, observados os princípios da mesma Lei Orgânica, especialmente para 
elaborar e aprovar os critérios para distribuição de inquéritos , procedimentos 
administrativos e quaisquer outros feitos no âmbito da Instituição. Decorre daí que tal 
normatização deve ser adotada pelo E. Conselho e veiculada por meio de Resolução, 
nos moldes de outras anteriores, como, a título de exemplo, aquela referente ao controle 
externo da atividade policial. 
 

Quanto ao conteúdo de tal resolução, deve conter, certamente, 
critérios de distribuição de feitos, de modo a que esteja estabelecido, anteriormente ao 
registro, autuação e distribuição do procedimento, o critério que o vinculará ao membro do 
Ministério Público Federal e assim garantir o princípio do promotor natural. 
 

Ademais, deve a resolução prever que, enquanto não for promulgada 
a chamada Lei de Ofícios, prevista no artigo 34 da Lei Complementar n° 75/93, haverá, em 
cada unidade do Ministério Público Federal, os seguintes campos de atuação: tutela 
coletiva, área cível e área criminal e em algumas delas ainda o ofício eleitoral. Dentro da 
área pertinente à tutela coletiva, deve ser prevista a criação de ofícios especializados, 
correlates a cada uma das Câmaras de Coordenação e Revisão e Procuradoria Federal 
dos Direitos do Cidadão. Para que sejam atendidas as especificidades locais, deve a 
Resolução deixar margem para que Portarias dos Procuradores-Chefes das diversas 
unidades do Ministério Público Federal estabeleçam regulamentação complementar1. 

 
No que se refere aos procedimentos e inquéritos civis públicos 

instaurados de ofício, deve a Resolução do Conselho estabelecer que igualmente serão 
levados à distribuição. Aliás, nos últimos "Encontro dos Procuradores da Cidadania" e 
"Encontro Nacional dos Procuradores da República" restou vencedora a tese de que 
também tais procedimentos e inquéritos instaurados de ofício devem ser submetidos à livre 
distribuição, e, ainda, que a instauração de ofício só pode ocorrer dentro do ofício 
especializado, observadas regras preexistentes 2. 
 

Parece-nos que não cabe estabelecer prazo para conclusão do 
inquérito civil público pelo Ministério Público Federal. Há que lembrar que tais 
procedimentos não só servem à investigação de fatos e condutas específicas e respectiva 
autoria como também, por exemplo, à investigação acerca de descumprimento, por 
omissão, de normas constitucionais e legais, investigação de atos de improbidade ou a 
simples monitoramento acerca da regularidade da prestação de serviços públicos ou do 
respeito a interesses, direitos ou bens cuja defesa caiba ao Ministério Público Federal (art. 
6°, XX, LC 75/93). A diversidade de objetos que pode visar e de finalidades a que deva 
atingir já não permite seja adotado prazo único e certo para sua conclusão. 

 
_________________________________________________________________________ 

1 Neste sentido seria interessante uma análise preliminar das portarias de 
distribuição de feitos já existentes nas diversas unidades de lotação do Ministério Público Federal. 

2 Ressalve-se que a proposta de livre distribuição dos procedimentos e inquéritos civis 
públicos instaurados de ofício ainda não alcança consenso entre os membros que atuam no Ministério Público 
Federal no defesa da tutela coletiva. Entretanto, mesmo aqueles que não defendem a livre distribuição de tais feitos, 
admitem que a instauração de procedimentos e inquéritos civis públicos de ofício só pode ocorrer na própria área de 
atuação do membro do Ministério Público Federal, que , por seu tumo, deve estar fixada em critérios objetivos e 
prévios. 



As investigações, de outro lado, não se fazem mediante procedimento 
único e linear, ou que possa ser previa e uniformemente definido ou organizado em fases. 
Há procedimentos que requerem perícias, outros não. Há inquéritos em que a prova será 
obtida mediante oitiva de testemunhas, outros em que será principalmente documental. 
Outros não podem prescindir do concurso de informações de órgãos internacionais. 

 
Há que considerar ainda que nas investigações é comum a requisição 

de informações a órgãos públicos ou privados e que não são incomuns atrasos nas 
respostas, pelos órgãos oficiados, do mesmo modo como não são raras as interrupções no 
curso do procedimento, que ocorrem com a judicialização de parte das investigações, 
quando necessário. 
 

Neste ponto cabe lembrar a semelhança do inquérito civil com o 
inquérito policial, e que para este último não se pensa em fixação de prazos para 
conclusão, justamente por não ser viável estabelecê-los. 

No que toca ao direito à ampla defesa e ao contraditório, faces da 
mesma garantia, não cabe assegurá-los no curso de inquérito civil, uma vez que dele, em 
si, não decorre imposição de sanção. 
 

Em verdade, somente no momento em que a algum cidadão 
perfeitamente identificado puder ser imputada qualquer conduta, da qual decorra 
responsabilidade civil ou penal, também claramente definida - e a correspondente 
responsabilidade - é que cabe propiciar defesa e exercício do contraditório. Isso raramente 
pode dar-se em inquérito civil e muito menos desde o início do procedimento, até porque 
se tais elementos estão esclarecidos, prescinde-se da instauração do inquérito. 
 

Cabe prever, porém, que pessoas que sejam referidas em 
depoimentos, ou citadas no inquérito civil dele poderão ter vista, pessoalmente ou através 
de advogado, e oferecer, se desejarem, manifestação em defesa de seu ato ou 
esclarecimento dos fatos; sem, porém, obrigar à intimação para participação de todos os 
atos. 
 

Outrossim, na hipótese de uma investigação ser judicializada (o que 
pode ocorrer, por exemplo, na hipótese de quebra de sigilo telefônico) o modo do 
procedimento - contraditório ou não - será o da lei processual civil, de modo que para esse 
caso nada cabe ao Conselho prever. 
 

Em caso de requisições de informações fiscais ou financeiras (quebra 
de sigilo fiscal ou bancário) de específica pessoa física ou jurídica, diretamente pelo 
Ministério Público Federal, caberá ao membro da Instituição que preside o inquérito impor 
sigilo ao procedimento, para resguardo dos direitos daqueles a quem as mesmas 
informações se referem e prevenir responsabilidade civil e penal pelo uso indevido das 
mesmas (art. 8°, § 1º, LC 75/93). 
 

De outro lado, não cabe prever, na Resolução do Conselho, recurso 
do interessado para o trancamento das investigações ao Conselho Superior do 
Ministério Público Federal, Câmaras de Coordenação e Revisão e Procuradoria Federal 



dos Direitos do Cidadão, com efeito suspensivo. Essa tese é rejeitada de forma quase 
unânime na instituição, pois a paralisação de uma investigação apenas começada seria 
absurda. Além disso, ao menos em São Paulo e embora quase sempre sem sucesso 
quanto ao mérito, tem sido reconhecido o Mandado de Segurança como meio processual 
adequado para trancar investigações realizadas em inquérito civil público. 
 

Além desses referidos aspectos, de maior relevância no tema, parece-
nos que outros podem ser extraídos mediante compilação das portarias das chefias das 
diversas unidades do Ministério Público Federal, já existentes, aproveitando-se as 
experiências testadas no âmbito da Instituição. 
 

O mais relevante, pois, é que a elaboração da norma em questão pelo 
CSMPF não desborde da fixação de critérios gerais, de modo a respeitar as 
especificidades locais das unidades do Ministério Público Federal nos 27 Estados da 
Federação, bem como que afaste previsão de prazos para conclusão do procedimento 
ou recursos no curso do inquérito. 
 

Nesta oportunidade, apresentamos protestos de estima e consideração. 
 
 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria da República no Estado de São Paulo 

Secretaria dos Ofícios da Tutela Coletiva de São Paulo 

Ofício - SOTC n. 13.822/2001 
 
 
 

São Paulo, 19 de Novembro de 2001 

Exmo. Sr. Dr. 
GERALDO BRINDEIRO  
Procurador Geral da República  
Presidente do CSMPF 

 

Senhor Procurador-Geral: 

Cumprimentando-o, os Procuradores da República abaixo signatários 
vem a presença de Vossa Excelência, em resposta ao Ofício /Circular n° 003/2001, de 24 de 
outubro de 2001, apresentar sugestões para eventual regulamentação do procedimento 
pertinente ao inquérito civil público no âmbito do Ministério Público Federal, matéria versada 
no procedimento do CSMPF n° 0810010V96-24, de relatoria do Vice Procurador-Geral da 
República e Conselheiro Haroldo Nóbrega. 

 
Saliente-se, de inicio, que a discussão sobre a regulamentação do 

procedimento administrativo do Inquérito Civil Público marcou o ano de 2001, tendo já sido 
discutido no âmbito da Procuradoria da República do Estado de São Paulo, em reunião 
convocada sob os auspícios da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão e da 
Secretaria dos Ofícios da Tutela Coletiva. 

 
As sugestões a seguir  originam-se de tais debates. 

 
Em primeiro lugar, a regulamentação dos procedimentos 

administrativos preparatórios e inquérito civis deve conter a uniformização da terminologia 
utilizada. Em São Paulo, há o uso do termo "expediente" e "representação" para designar os 
procedimentos preparatórios de investigação, sendo o primeiro termo vocacionada para 
estudo de situação e o segundo, para apuração de fatos lesivos trazidos pelo próprio 
Procurador (ex officio), quer quando trazidos por terceiro. 



Além disso, quanto ao conteúdo de tal resolução, deve conter critérios 
prévios de distribuição de feitos, de modo a que esteja estabelecido, anteriormente ao 
registro, autuação e distribuição do procedimento, o critério que o vinculará ao membro do 
Ministério Público Federal e assim garantir o princípio do promotor natural. 
 

Ademais, deve a resolução prever que, enquanto não for promulgada a 
chamada Lei de Ofícios, prevista no artigo 34 da Lei Complementar n° 75/93, a liberdade dos 
colegas das diversas unidades do Ministério Público Federal para estabelecer a divisão de 
trabalho mais conveniente. 

 
No que se refere aos procedimentos e inquéritos civis públicos 

instaurados de ofício, salientamos a preferência da Secretaria de Ofícios da Tutela 
Coletiva da possibilidade do Procurador, em sua área de atuação, agir de ofício, como 
corolário do poder constitucional de iniciativa que caracteriza o parquet. 
 

Quanto ao prazo para conclusão do inquérito civil público pelo 
Ministério Público Federal, houve consenso que não pode ser aceito prazo exíguo para a 
conclusão do Inquérito Civil (p.ex., b meses pois já há disposições legais sobre prazos 
prescricionais, a exemplo do artigo 23 da Lei 8429/92, além do que já há entendimento que 
os danos ao patrimônio público são imprescritíveis; se não aceita esta justificativa o prazo 
admissível seria de 12 meses sujeito a causas suspensivas -e prorrogações, além de 
hipóteses excludentes, como no caso dos procedimentos de monitoramento. 

t 
No que toca ao direito á ampla defesa e ao contraditório, os 

signatários reiteram a prática atual de garantir tais direitos na investigação cível do parquet 
no Ministério Público Federal de São Paulo. 
 

Quanto ao recurso do interessado para o trancamento ou 
adequação das investigações ao Conselho Superior do Ministério Público Federal, 
Câmaras de Coordenação e Revisão e Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, os 
signatários, após consulta a vários colegas em reunião do l.o Semestre, rejeitaram 
enfaticamente recurso, quer tenha efeito suspensivo ou mesmo quando tenha mero 
efeito devolutivo. Cabe lembrar que eventuais abusos ou ilegalidades devem ser 
combatidos por meio da ação cabível, não devendo ser incluído no N, mistério Público uma 
revisão funcional que venha a privilegiar a inação do parquet. 
 

Sugerimos ainda a fixação de prazos máximos para a 
homologação das promoções de arquivamento dos procedimentos pelas Câmaras e 
pela PFDC, para evitar que, em caso de não-homologação, haja dificuldade na defesa do 
interesse protegido em virtude do tempo decorrido. 

 
Ainda, sugerimos que essa regulamentação contenha também a 

obrigação de compilação de bancos de dados sobre procedimentos, uniformização das 
estatísticas de atuação da tutela coletiva e também elaboração de um relatório anual de 
atividades para dar visibilidade ao trabalho desenvolvido, bem como evitar duplicidade de 



procedimentos nas mais diversas Secretarias de Tutela Coletiva do Ministério Público 
Federal em todo Brasil. 
 

Por fim, sugerimos que seja prevista na resolução a criação de Núcleos 
da Tutela Coletiva em cada Procuradoria da República, com apoio técnico e administrativo 
obrigatório, adequado ao volume de feitos para o bom desempenho do trabalho. 
 

Aproveitamos o ensejo para externar protestos de estima e 
consideração. 
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