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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
RESOLUÇÃO Nº 1.181/19-PGJ 
(PROTOCOLADO Nº 53.129/19) 

 

 Altera o art. 45 da Resolução nº 1.035/17- PGJ, 
de 25 de julho de 2017, que cria a 
Coordenadoria Geral de Acompanhamento e 
Supervisão Disciplinar dos Servidores do 
Ministério Público do Estado de São Paulo e dá 
outras providências. 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, em especial das 

conferidas pela Lei Complementar Estadual nº. 734, de 26 de novembro de 1993, em especial 

por seu artigo 19, inciso I, alínea "c"; inciso VI, alíneas "b", "c" e "d", inciso X, alíneas "a", "b" 

e "e", e inciso XII, alíneas "c", "e", "n" e "o"; 

  

CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoamento da regulamentação do processo 

administrativo disciplinar estabelecida na Resolução nº 1.035/17- PGJ, de 25 de julho de 2017, 

que cria a Coordenadoria Geral de Acompanhamento e Supervisão Disciplinar dos Servidores 

do Ministério Público do Estado de São Paulo, edita a seguinte RESOLUÇÃO: 

  

Art. 1º. O artigo 45 da Resolução nº 1.035/17- PGJ, de 25 de julho de 2017, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 45. Admitido o processamento da revisão, o Procurador-Geral de Justiça determinará a 

sua autuação e o apensamento dos autos da sindicância ou do processo administrativo 

disciplinar, e a encaminhará à Comissão Revisora, constituída de um Promotor de Justiça de 

Entrância Final, que será seu presidente, e de dois servidores estáveis do Ministério Público, 

aplicando-se lhe, no que couber, as disposições previstas no art. 11 desta Resolução. 

 

Parágrafo único. Será impedido de funcionar na revisão quem houver composto a comissão 

do mesmo processo administrativo disciplinar.” (NR) 

  

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário.  
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