
 
 

 

 
Biblioteca “César Salgado” do Ministério Público do Estado de São Paulo    

 

Ato (N) nº.1/08 - CGMP, de 7 de março de 2.008 
 

Revogado pelo Ato (N) 1/2013 – CGMP, de 

11/01/2013 
Altera o  "caput" do artigo 7º do Ato (N) n. 2/03-CGMP 
 

 
  

O Corregedor-Geral do Ministério Público, Doutor Antonio de Padua Bertone Pereira, no uso de suas atribuições 

legais, com fundamento no artigo 42, inciso XI, da Lei Complementar Estadual nº. 734/93: 

 

Considerando que o volume de notícias e reclamações, recebidas diretamente na Corregedoria-Geral do 

Ministério Público ou encaminhadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público, vem aumentando e que na 

maior parte das vezes não há necessidade de instauração de procedimento disciplinar, comportando 

arquivamento ou simples recomendação diante da função de orientação da Corregedoria-Geral do Ministério 

Público (artigos 17 da Lei nº. 8625/93 e 37 da Lei Complementar Estadual nº. 734/93), a ser expedida em 

procedimento célere. 

 

Considerando que a regulamentação do Protocolado, prevista no Ato (N) nº. 2/03-CGMP, mostrou-se de grande 

valia para a racionalização dos trabalhos da Corregedoria-Geral, sendo conveniente a instituição de outro 

procedimento célere, mas que garanta direito de defesa e de perfeito esclarecimento dos fatos, resolve editar o 

seguinte ATO: 

 

Artigo 1º - O "caput" do artigo 7º do Ato (N) n. 2/03-CGMP passa a vigorar com a seguinte redação: "De ofício, por 

representação do interessado, por comunicação do Conselho Nacional do Ministério Público ou à vista de 

informações enviadas pelos Procuradores de Justiça, para os fins previstos no artigo 229, parágrafo único, primeira 

parte, da Lei Orgânica do Ministério Público de São Paulo, o Corregedor-Geral determinará a instauração de 

protocolado ou de procedimento preliminar, a serem registrados em livros próprios, e solicitará informações, por 

escrito, no prazo de quinze dias". 

 

Artigo 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 
 
São Paulo, 7 de março de 2.008. 
 
Antonio de Padua Bertone Pereira 
Corregedor-Geral do Ministério Público 
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