
 
 BIBLIOTECA “CESAR SALGADO” 

 
 

 

 
Endereço – Rua: Riachuelo, nº 115 -  Térreo - Centro | São Paulo/SP  

 
Página 1 de 2 

 

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
RESOLUÇÃO Nº 952/2016-PGJ-CGMP, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2016 

(PROTOCOLADO Nº 139.881/13) 
 
*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 

 Altera a ementa e os arts. 1º e 2º da Resolução 
nº 792/2013-PGJ-CGMP, de 14 de outubro de 
2013, que institui o Procedimento de Registro 
e Acompanhamento de Comunicação oriunda 
do Disque Direitos Humanos – Disque 100. 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA e o CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO, no exercício de suas atribuições legais, em especial as estabelecidas nos arts. 19, 

X, alíneas “a” e “g” e inciso XII, alínea “c”, e 42, XI, da Lei Complementar nº 734, de 26 de 

novembro de 1993; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de otimização dos serviços do Ministério Público e de 

aprimoramento do Resolução nº 792/2013-PGJ-CGMP, de 14 de outubro de 2013, que institui 

o Procedimento de Registro e Acompanhamento de Comunicação oriunda do Disque Direitos 

Humanos – Disque 100, referente às violações de direitos de crianças e adolescentes, 

RESOLVEM editar a seguinte RESOLUÇÃO: 

 

Art. 1º. A ementa da Resolução nº 792/2013-PGJ-CGMP, de 14 de outubro de 2013, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

“Institui o Procedimento de registro e Acompanhamento de Comunicação oriunda do Disque 

Direitos Humanos – Disque 100” (NR). 

 

Art. 2º. O art. 1º do passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 1º. O membro do Ministério Público com atribuições para atuação na área cível poderá 

instaurar Procedimento de Registro e Acompanhamento de Comunicação decorrente de 

comunicação oriunda do “Disque Direitos Humanos - Disque 100”, instruindo-o com todas as 

comunicações recebidas por meio eletrônico que denunciem violações de direitos cuja tutela 

esteja inserida na sua esfera de atribuições, relativo ao exercício.” (NR) 

 

Art. 3º. O art. 2º passa a contar com a seguinte redação: 
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“Art. 2º. Na instrução do procedimento o membro do Ministério Público poderá determinar ao 

servidor a impressão de cada comunicação recebida por meio eletrônico, que deverá certificar 

a existência ou não de procedimento registrado no SIS-MP Integrado em curso na Promotoria 

de Justiça para apuração de fato idêntico.” (NR) 

 

Art. 4º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

  

São Paulo, 11 de fevereiro de 2016. 
  
MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 

PAULO AFONSO GARRIDO DE PAULA 
CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 

 

Publicação em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, v.126, n.27, p.56, de 13 de fevereiro de 2016. 
Republicação por necessidade de retificação em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, v.126, n.36, p.51, de 
26 de fevereiro de 2016. 

 

 

  

 

 

 

 


