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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
RESOLUÇÃO Nº 01/2013-CGMP, DE 11 DE JANEIRO DE 2013 

*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 

De acordo com a retificação publicada no 
D.O.E. de 25/01/2013 p.46-47. 

 
Revogado pela Resolução nº 1.237/2020-CGMP, 
de 20/11/2020. 

Disciplina os procedimentos de apuração em 
trâmite na Corregedoria-Geral do Ministério 
Público, o acesso às informações e dá outras 
providências. 

 

O Corregedor-Geral do Ministério Público, Doutor NELSON GONZAGA DE OLIVEIRA, no 

uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento no artigo 42, inciso XI, da 

Lei Complementar Estadual 734/93, 

  

Considerando que a Corregedoria-Geral do Ministério Público é o Órgão da Administração 

Superior do Ministério Público encarregado da orientação e fiscalização das atividades 

funcionais dos Membros do Ministério Público do Estado de São Paulo, conforme disposto no 

artigo 17, caput, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei n. 8.625, de 12 de 

fevereiro de 1993) e no artigo 37, caput, da Lei Orgânica Estadual (Lei Complementar 

Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993, com as alterações da Lei Complementar 

Estadual nº 1.147, de 06 de setembro de 2011); 

  

Considerando que a função de orientação e de fiscalização da atividade funcional dos 

Membros do Ministério Público, ao lado de contorno legal minuciosamente preconizado pelos 

artigos 227 e seguintes, da Lei Orgânica Estadual, necessita melhor regulamentação, 

especialmente para adequação ao comando da Lei Ordinária nº 12.527, de 18 de novembro 

de 2011, que regula o acesso a informações, estabelecido no inciso XXXIII, do artigo 5º; bem 

como no inciso II, § 3º, do artigo 37 e § 2º, do artigo 216, todos da Constituição Federal; 

  

Considerando que a função de orientação é de caráter pedagógico geral ou individual e deve 

ser exercida visando a regularidade e aperfeiçoamento dos serviços do Ministério Público, 

evitando o erro, a omissão ou o abuso, bem assim, quando suficiente a recomendação ou a 

observação, evitar a punição ou a reincidência; 

  

Considerando que a função de orientação geral aos Membros do Ministério Público se faz 

por meio de recomendações (artigo 42, inciso IX, da LOEMP) ou de instruções (artigo 233, da 

LOEMP), dotadas de publicidade, por meio de avisos ou resoluções que tais; 

  

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Resolucoes/1237.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Resolucoes/1237.pdf
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Considerando que a função de orientação individual é exercida finalisticamente por 

intermédio de recomendações ou observações de caráter reservado e com previsão de 

anotação nos assentamentos dos Promotores de Justiça (artigo 229, da LOEMP), sendo 

recomendável que tenham resguardado direito à defesa; 

  

Considerando que, em determinadas situações de erro, omissão ou abuso faz-se necessário 

que a orientação individual se prorrogue no tempo, em forma de acompanhamento, como 

meio de retorno a regularidade e garantia do aperfeiçoamento dos serviços do Ministério 

Público; 

  

Considerando, também, ser atribuição da Corregedoria-Geral a remessa de informações aos 

demais órgãos da Administração Superior do Ministério Público para o desempenho de suas 

funções (artigo 42, inciso XIII, da LOEMP), bem como ao Egrégio Conselho Nacional do 

Ministério Público; 

  

Considerando, assim, que exercida de maneira regrada e sistêmica a função de orientação 

(geral ou individual) resguarda continuidade, generalidade e harmonia indispensáveis para a 

consecução das atividades do Ministério Público, preservando suas prerrogativas (garantias 

institucionais) e garantindo a independência funcional de seus Membros (garantias 

funcionais), atendendo ao interesse público; 

  

Considerando a necessidade de regulamentar os procedimentos no âmbito desta 

Corregedoria-Geral, com a finalidade de viabilizar as obrigações legais de fornecimento 

adequado de informações de interesse público à coletividade e o direito constitucional e legal 

que possuem os Membros do Ministério Público de preservação de informações pessoais 

relativas à sua intimidade, honra e imagem, conforme Lei Ordinária Federal n. 12.527, de 

2011; 

  

Considerando, por fim, ser atribuição do Corregedor-Geral do Ministério Público expedir 

Resoluções visando a regularidade e o aperfeiçoamento dos serviços do Ministério Público 

(artigo 42, inciso X, da LOEMP) mostrando-se conveniente a regulamentação da atividade de 

orientação, fiscalização e divulgação dos procedimentos no âmbito da Corregedoria-Geral; 

  

Resolve editar a seguinte RESOLUÇÃO: 
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CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

Artigo 1º - A função de orientação de atribuição da Corregedoria-Geral do Ministério Público 

do Estado de São Paulo, a que se refere o artigo 37, da Lei Complementar Estadual nº 734, 

de 1993 (LOEMP) será exercida, entre outras, nas formas estabelecidas nesta Resolução. 

  

Artigo 2º - A função de orientação de caráter geral ou individual deve ser exercida objetivando 

a regularidade e aperfeiçoamento dos serviços do Ministério Público e primordialmente, de 

forma preventiva, evitando o erro, a omissão ou o abuso, bem assim, quando suficiente a 

recomendação ou a observação para manutenção ou retorno a regularidade, evitar a punição 

ou a reincidência. 

  

Artigo 3º - A orientação de caráter geral aos Promotores de Justiça será exercida: 

  

I – por meio de recomendações, sem caráter vinculativo, veiculadas por Resoluções ou 

Avisos, nos limites das atribuições da Corregedoria-Geral; e, 

  

II – por meio de instruções, ouvidos o Procurador-Geral de Justiça e o Conselho Superior do 

Ministério Público, e consultado o Colégio de Procuradores de Justiça, veiculadas por 

Resoluções. 

  

Artigo 4º - A orientação de caráter individual ao Membro do Ministério Público será exercida: 

  

I – por meio de simples observações e recomendações, em caráter reservado, por escrito ou 

oralmente; 

  

II – por meio de observações e recomendações diferidas no tempo, em acompanhamento ao 

Promotor de Justiça, em caráter reservado, por escrito ou oralmente; e, 

  

III – a orientação dos Promotores de Justiça em Estágio Probatório, por escrito ou 

verbalmente, será exercida, preferencialmente, por meio eletrônico. 
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CAPÍTULO II 

DA ORIENTAÇÃO GERAL 

 

SEÇÃO I 

DAS RECOMENDAÇÕES DE CARÁTER GERAL 

  

Artigo 5º - De ofício ou mediante sugestão do Colégio de Procuradores de Justiça ou do 

Conselho Superior do Ministério Público, o Corregedor-Geral do Ministério Público poderá 

fazer recomendações de caráter geral aos Membros do Ministério Público visando a 

regularidade e aperfeiçoamento dos serviços da Instituição. 

  

Parágrafo único. As recomendações, sem caráter vinculativo, serão expedidas por 

Resoluções ou avisos publicados pela Imprensa Oficial, precedidos de decisão motivada em 

expediente com registro em livro próprio. 

  

  

SEÇÃO II 

DAS INSTRUÇÕES 

  

Artigo 6º - O Corregedor-Geral do Ministério Público, diante de observações recolhidas na 

atividade de fiscalização, em especial nas correições e visitas de inspeções, visando edição 

de Resoluções para baixar instruções aos Promotores de Justiça, nos termos do artigo 233, 

da Lei Orgânica do Ministério Público de São Paulo, determinará a instauração de expediente 

que será registrado em livro próprio, encaminhando-se, por ofício, cópias ao Procurador-Geral 

de Justiça, ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Órgão Especial do Colégio de 

Procuradores de Justiça. 

  

Parágrafo único. Decorridos 45 (quarenta e cinco) dias do último protocolo, o Corregedor-

Geral do Ministério Público, não havendo contrariedade pelo E. Colégio de Procuradores de 

Justiça, poderá determinar a expedição da Resolução respectiva. 
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CAPÍTULO III 

 

DA ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL 

  

SEÇÃO I 

 

DAS SIMPLES RECOMENDAÇÕES OU OBSERVAÇÕES 

  

Artigo 7º - De ofício, por representação, 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, da Lei Orgânica do Ministério Público de São Paulo, ou em relatórios 

de visitas de inspeções e de correições, o Corregedor-Geral determinará a instauração de 

Reclamação Disciplinar, a ser registrada em livro próprio, e solicitará informações, por escrito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, ao Membro do Ministério Público. 

  

§ 1º. Caso as informações prestadas pelo Membro do Ministério Público justifiquem o fato, 

mostrando ser desnecessária a orientação, o procedimento será arquivado. 

  

§ 2º. O Corregedor-Geral do Ministério Público, quando o caso, oralmente ou por escrito, em 

caráter reservado, fará as recomendações e observações que julgar cabíveis. 

  

§ 3º. Das decisões, se o caso, será dada ciência ao Procurador de Justiça que noticiou o fato 

ou ao representante. 

  

SEÇÃO II 

 

DAS RECOMENDAÇÕES E OBSERVAÇÕES DIFERIDAS NO TEMPO 

  

Artigo 8º - Ainda em cumprimento ao disposto no artigo 229, da Lei Orgânica do Ministério 

Público de São Paulo, concluído o procedimento previsto no artigo 7º ou o procedimento de 

correição ou de visita de inspeção, o Corregedor-Geral do Ministério Público, quando o caso, 

independente de procedimento disciplinar, se necessário, poderá determinar o 

acompanhamento do Membro do Ministério Público ou da Promotoria de Justiça, visando a 

orientação como forma de garantir a regularidade e o aperfeiçoamento dos serviços do 

Ministério Público. 
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§ 1º. Em decisão fundamentada, o Corregedor-Geral apontará a necessidade do 

acompanhamento dos trabalhos do Promotor de Justiça ou da situação da Promotoria de 

Justiça, baixando portaria que deverá fixar prazo mínimo de acompanhamento, nunca inferior 

a três (03) meses, determinando o registro do expediente como PROCEDIMENTO DE 

ACOMPANHAMENTO, em livro específico; a juntada dos documentos necessários; a 

realização das diligências preliminares, bem como designando Membro de sua Assessoria 

para o seu acompanhamento. 

  

§ 2º - Após o registro, o Promotor de Justiça será cientificado da instauração do procedimento 

e passará a receber orientação, em caráter reservado, mediante observações e 

recomendações que ficarão registradas no procedimento. 

  

§ 3º. Para garantir a regularidade dos serviços poderão ser feitas visitas de orientação ao 

Promotor de Justiça, com análise das pastas e peças colecionadas nos arquivos da 

Promotoria de Justiça, além da requisição de certidões e outros documentos necessários à 

instrução do procedimento. 

  

§ 4º. A critério do Corregedor-Geral, visando garantir maior privacidade, sem prejuízo de 

eventuais visitas, poderá ser determinado ao Promotor de Justiça o encaminhamento mensal, 

dentre outros, dos seguintes documentos: cópias das peças elaboradas e manifestações 

produzidas; relatórios circunstanciados dos procedimentos das áreas de interesses difusos e 

coletivos; e, atas de visitas a Cadeias, Presídios e congêneres, Delegacias de Polícia e 

demais entidades fiscalizadas pelo Ministério Público. 

  

§ 5º. A fiscalização será feita, também, por meio de consulta do andamento dos 

procedimentos registrados nos Portais de Sistemas Integrados do Ministério Público e do 

Poder Judiciário. 

  

§ 6º. A partir da análise das peças encaminhadas e dos documentos juntados, serão 

efetuadas, se necessárias, novas recomendações. 

  

Artigo 9º - Nos procedimentos de acompanhamento das Promotorias de Justiça serão 

coletados dados referentes à organização e funcionamento da Promotoria de Justiça, com 

encaminhamento aos demais órgãos da Administração do Ministério Público das principais 
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dificuldades ou carências da Promotoria de Justiça, objetivando alcançar maior eficiência no 

serviço prestado à população, sem prejuízo da requisição das cópias referidas no parágrafo 

quarto do artigo anterior. 

  

Artigo 10º - Diante da constatação da regularização da situação, o Corregedor-Geral 

elaborará relatório circunstanciado e determinará o encerramento do procedimento, que será 

arquivado na Corregedoria-Geral do Ministério Público, autorizada a extração de cópias para 

instrução de qualquer outro procedimento ou processo, respeitado o sigilo legal. 

  

§ 1º. Cópia da decisão será juntada no prontuário do Membro do Ministério Público. 

  

§ 2º. Constatada a impossibilidade de regularização da situação, diante da inobservância das 

recomendações expedidas, o Corregedor-Geral determinará a instauração do competente 

procedimento disciplinar. 

  

Seção III - DO REGISTRO DAS RECLAMAÇÕES DISCIPLINARES 

  

Artigo 11 - As petições, as reclamações, as representações, as notícias e os processos 

remetidos ou incidentes serão protocolizados na Secretaria da Corregedoria-Geral, no dia da 

entrada e na ordem de recebimento, sendo registrados e distribuídos imediatamente. 

  

§ 1º. As petições, as reclamações, as representações ou as notícias poderão ser efetuadas 

por meio eletrônico. 

  

§ 2º. Não serão conhecidas pela Corregedoria-Geral as petições, reclamações, 

representações ou notícias em que o autor não esteja qualificado, mediante declaração de 

nome e endereço completos, número de documento de identidade, inscrição no CPF ou no 

CNPJ e a apresentação de cópia dos respectivos documentos, se necessário. Se solicitado 

sigilo da fonte, este será garantido, desde que fornecidos dados suficientes de identificação 

do reclamante. 

  

§ 3º. As petições, reclamações, representações ou notícias encaminhadas por meio eletrônico 

ou por fac-símile deverão ter os originais encaminhados à Corregedoria-Geral, por correio ou 

protocolo geral, no prazo de 05 (cinco) dias, pena de não serem conhecidas. 
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§ 4º. A propositura de qualquer petição, reclamação, representação ou notícia perante a 

Corregedoria-Geral, por intermédio de procurador, exigirá a apresentação do instrumento de 

mandato no qual constem poderes especiais para essa finalidade, pena de não serem 

conhecidas. 

  

§ 5º. Se a gravidade ou a relevância dos fatos noticiados exigirem a sua preliminar apuração, 

poderá a Corregedoria-Geral promover diligências necessárias ao esclarecimento ou 

comprovação dos fatos. 

  

§ 6º- Após estas diligências, o Corregedor-Geral, em decisão fundamentada, poderá 

determinar a instauração, de ofício, da competente Reclamação Disciplinar, ou promover seu 

arquivamento, quando manifestamente improcedentes. 

  

§ 7º. As petições iniciais, quando for manifesta a incompetência da Corregedoria-Geral do 

Ministério Público ou quando lhes faltar pedido de providência a ser adotada, serão 

arquivadas mediante despacho com resumida fundamentação. 

  

Seção IV - DA DISTRIBUIÇÃO 

  

Art. 12 - A distribuição de procedimentos aos Assessores será imediatamente realizada pela 

Secretaria da Corregedoria-Geral, de maneira equânime, a um dos Assessores, que 

procederá à análise para expedição ou não de portaria. 

  

§ 1º. Em caso de impedimento ou suspeição do Assessor, o procedimento será redistribuído, 

mediante compensação com outra distribuição. 

  

§ 2º. Será compensado, também, o procedimento que tiver de ser distribuído por prevenção 

a determinado Assessor. 

  

Seção V - DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS 

  

Art. 13 - A comunicação dos atos procedimentais será feita por meio de notificação ou 

intimação da parte, de seu advogado ou de qualquer interessado, mediante: 
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I - carta registrada, com aviso de recebimento que comprove a entrega no endereço do 

destinatário; 

  

II - pessoalmente e por mandado, efetivada por servidor designado; 

  

III - correio eletrônico, fac-símile, ou qualquer outra forma, desde que fique confirmada 

inequivocamente a entrega da comunicação ao destinatário, resguardado o sigilo; 

  

IV - edital publicado no Diário Oficial, resguardado o sigilo. 

  

§ 1º. As notificações ou intimações decorrentes de procedimentos disciplinares serão 

realizadas na forma do inciso II, salvo impossibilidade material. 

  

§ 2º. Presumem-se válidas as notificações ou intimações dirigidas ao endereço residencial ou 

profissional declinado na inicial, cumprindo às partes atualizar o respectivo endereço sempre 

que houver modificação temporária ou definitiva. 

  

§ 3º. Quando o procedimento tiver sido originado por requerimento eletrônico, as notificações 

ou intimações serão preferencialmente realizadas na forma do inciso III. 

  

Seção VI - DOS PRAZOS 

  

Art. 14 - Os prazos serão computados excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento. 

  

§ 1º. Considera-se prorrogado até o primeiro útil subsequente se o vencimento cair em final 

de semana, feriado ou dia sem expediente na Corregedoria-Geral. 

  

§ 2º. Os prazos começam a correr: 

  

I - da publicação na Imprensa Oficial; 

II - da juntada aos autos do aviso de recebimento; 

III - da juntada aos autos do mandado cumprido; e, 

IV - da data do envio da comunicação, devidamente certificada pelo servidor nos autos. 
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Seção VII - DOS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES 

  

Art. 15 - Se o reclamante não puder, desde logo, instruir suas alegações por impedimento ou 

demora em obter certidões ou cópias autenticadas de peças junto aos órgãos do Ministério 

Público ou de serviços auxiliares, o Corregedor-Geral conceder-lhe-á prazo para esse fim ou 

as requisitará diretamente. 

  

Art. 16 - O reclamado, quando for o caso, será notificado para falar sobre documento juntado 

após a sua última intervenção no procedimento. 

  

Seção VIII - DAS TESTEMUNHAS 

  

Art. 17 - No procedimento em que se fizer necessária a presença de testemunha, o 

Corregedor-Geral poderá, independentemente de outras sanções legais, expedir ordem de 

condução da pessoa que, regularmente notificada, deixar de comparecer sem justo motivo ao 

local que lhe for designado. 

  

Parágrafo único. Se necessário, o Corregedor-Geral poderá deprecar a ouvida de 

testemunha residente ou domiciliada em outro estado da Federação ou no Distrito Federal à 

Corregedoria-Geral com atribuição para tanto. 

  

Seção IX - DOS DEPOIMENTOS 

  

Art. 18 - Os depoimentos serão reduzidos a termo e assinados por quem presidir o ato, pelo 

depoente, pela parte e pelos advogados presentes. 

  

§ 1º. Quando gravados, os depoimentos serão, se necessário, reduzidos a termo e, depois da 

certificação de sua autenticidade pelo servidor, permanecerão à disposição das partes, 

resguardando-se o sigilo. 

  

§ 2º. Aplica-se o disposto neste artigo ao interrogatório. 
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Seção X - DAS AUDIÊNCIAS 

  

Art. 19 - As audiências para instrução dos feitos serão realizadas em local, dia e hora 

designados pelo Corregedor-Geral ou pelo Assessor com delegação para presidir o ato. 

  

§ 1º. A abertura e o encerramento da audiência serão apregoados pelo servidor designado 

para secretariar os trabalhos. 

  

§ 2º. Nas hipóteses previstas em lei e naquelas em que a preservação do direito à intimidade 

assim o recomendar, as audiências poderão ser realizadas em caráter reservado, com a 

presença apenas do Corregedor-Geral, dos Assessores, dos servidores designados, das 

partes e de seus advogados. 

  

Art. 20 - O presidente dos trabalhos lavrará o termo, no qual registrará o nome da autoridade 

que houver presidido o ato, das partes e de seus respectivos advogados, se presentes, e, 

ainda, os requerimentos verbais eventualmente apresentados e todos os outros atos e 

ocorrências. 

  

Art. 21 - À exceção dos advogados, as pessoas que tomarem parte na audiência não poderão 

retirar-se da sala sem a permissão da autoridade que presidir o ato. 

  

CAPÍTULO IV  

DO PROCEDIMENTO PARA APURAR RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR 

  

Art. 22 – Para aferição de reclamações sem definição de falta funcional ou representações 

que dependem de averiguações prévias, também será instaurada Reclamação Disciplinar. 

  

§ 1º. A reclamação deverá ser formulada por escrito e dirigida ao Corregedor-Geral, contendo 

a devida identificação do reclamante, de acordo com requisitos previstos no artigo 11, § 2º, 

deste Ato, pena de indeferimento liminar. 

  

§ 2º. Quando o fato narrado não configurar infração disciplinar ou infração penal; quando 

estiver prescrita; ou quando for vaga a imputação, a Reclamação será arquivada pelo 

Corregedor-Geral, em decisão fundamentada. 
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§ 3º. Não sendo o caso de arquivamento, o Corregedor-Geral determinará a notificação do 

reclamado para prestar informações no prazo de quinze (15) dias. 

  

§ 4º. Com as informações prestadas, a Assessoria Jurídica elaborará parecer fundamentado, 

propondo o arquivamento do procedimento, o acompanhamento ou a apuração de falta 

funcional que apontar, mediante: 

  

I – sindicância, na forma do que dispõem a Lei Complementar Estadual nº 734, de 1993; 

  

II – processo administrativo disciplinar sumário, de acordo com a referida Lei nº 734, de 1993; 

ou, 

  

III – processo administrativo disciplinar ordinário, na forma do mesmo texto legal. 

  

§ 5º. O procedimento de Reclamação Disciplinar deverá ser concluído no prazo máximo de 

noventa (90) dias, prorrogáveis por mais trinta (30) dias, por deliberação fundamentada do 

Corregedor-Geral. 

  

§ 6º. Da decisão de encerramento do procedimento de Reclamação Disciplinar serão 

cientificados o Membro do Ministério Público reclamado e, se o caso, o reclamante, 

resguardado o sigilo. 

  

§ 7º. Da decisão caberá pedido de reconsideração ao Corregedor-Geral, para correção de 

erros ou omissões, no prazo de cinco (05) dias, por petição fundamentada. 

  

CAPÍTULO V  

DO ACESSO A INFORMAÇÕES E DO SIGILO 

  

Art. 23 - As informações pessoais relativas à intimidade, à honra e à imagem dos Membros 

do Ministério Público, contidas nos prontuários e procedimentos internos, consideradas pela 

Lei nº 12.527, de 2011, como de acesso restrito a agentes públicos legalmente autorizados e 

à pessoa a que elas se refiram, somente poderá ter autorizada sua divulgação ou acesso por 

terceiros diante de previsão legal, ordem judicial ou consentimento expresso da pessoa a que 

eles se referirem, ou se houver interesse público preponderante. 
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Art. 24 - O acesso a informações constantes de Reclamação Disciplinar e Sindicâncias será 

assegurado apenas com a edição do ato decisório respectivo, sempre que este acesso prévio 

puder prejudicar a instrução, a tomada da decisão ou seus efeitos. 

  

Art. 25 - Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente 

sigilosa ou pessoal, é assegurado o acesso à parte não sigilosa preferencialmente por meio 

de cópia com ocultação da parte sob sigilo, ou mediante certidão ou extrato. 

  

Art. 26 – O acesso a informações de determinados atos da reclamação disciplinar ou da 

sindicância poderá ser restrito às partes e seus advogados, para a preservação da intimidade 

dos Membros do Ministério Público, salvo se houver interesse público que justifique a 

publicidade. 

  

CAPÍTULO VI  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

Artigo 27 - Com base nas observações recolhidas nos procedimentos de fiscalização ou na 

atividade de orientação, de ofício ou mediante sugestão dos Promotores de Justiça, o 

Corregedor-Geral poderá determinar diligências, se o caso, em procedimento próprio, para 

completar ou ordenar os fatos, visando a remessa de informações aos demais órgãos da 

Administração Superior do Ministério Público. 

  

Artigo 28 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se os Atos 

Normativos 02/2003-PGJ-CGMP, 01/2008-PGJ-CGMP e 01/2009-PGJ-CGMP e demais 

disposições em contrário. 

  

(Republicado por necessidade de retificação – DOE de 12/01/2013) 
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