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A-SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
RESOLUÇÃO* Nº 640/2010-PGJ-CGMP, DE 12 DE MAIO DE 2010. 

(PT. N. 83.875/07) 
 

*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 

Revogado pela Resolução nº 1.194/2020-PGJ-
CGMP, de 12 de março de 2020 
 

Altera a alínea f do inciso I do art. 2º da 
Resolução n. 510-PGJ-CGMP, de 12 de julho de 
2007, que regulamenta o estágio probatório 
dos membros do Ministério Público. 
 

 

 

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

PÚBLICO, no uso de suas atribuições, com fundamento nos arts. 19, XII, c e p, 37, 42, XI, da 

Lei Complementar Estadual n. 734, de 26 de novembro de 1993, considerando a obrigação 

dos Promotores de Justiça de remessa à Corregedoria-Geral, durante o período do estágio 

probatório, de cópias das atas do Tribunal do Júri;  

Considerando a necessidade de conhecimento do número total de sessões plenárias 

realizadas no mês, com indicação do Promotor de Justiça que dela participou, conforme 

proposta do Corregedor-Geral; 

Considerando que essa proposta é medida de aperfeiçoamento do grau de eficiência do 

controle do estágio probatório, RESOLVEM editar a seguinte Resolução: 

Art. 1º. A alínea f do inciso I do artigo 2º da Resolução n. 510-PGJ-CGMP, de 12 de julho de 

2007, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 “Art. 2º. (...) 

 

I – (...)  

 (...) 

 

f) atas de julgamento pelo Tribunal do Júri e certidão cartorária contendo o número total de 

sessões realizadas no mês, com indicação do Promotor de Justiça que delas participou”. 

 (...) 
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Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

São Paulo, 12 de maio de 2010. 

 

FERNANDO GRELLA VIEIRA 

Procurador-Geral de Justiça 

ANTONIO DE PÁDUA BERTONE PEREIRA 

Corregedor-Geral do Ministério Público        
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