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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
ATO (N) N.º 152/98 - PGJ-CSMP-CGMP, DE 31 DE JULHO DE 1998 

(PT. 24.712/90) 
 

Revogado pela Resolução nº 1.017/2017 – PGJ, 

de 04/04/2017. 
Altera dispositivos do Ato (N) N.º 064/95-PGJ-
CSMP-CGMP. 

 

Considerando que compete ao Conselho Superior do Ministério Público avaliar o 

desempenho do estagiário, expedindo o certificado de aproveitamento correspondente; 

 

Considerando que compete à Corregedoria-Geral do Ministério Público receber os relatórios 

trimestrais dos estagiários; 

 

Considerando que, atualmente, é dever do estagiário instruir o seu relatório trimestral com 

cópias das principais peças por ele elaboradas; 

 

Considerando que para a apreciação do desempenho do estagiário já se dispõe dos 

subsídios constantes dos pareceres periodicamente encaminhados à Corregedoria-Geral 

pelos Secretários Executivos das Promotorias de Justiça perante as quais venham eles a 

atuar (art.14 do Ato (N) N.º 064/95-PGJ-CSMP-CGMP); 

 

Considerando que, à vista dos subsídios antes referidos, o exame das cópias das peças 

elaboradas pelos estagiários nem sempre se faz indispensável para a avaliação do seu 

desempenho; 

 

Considerando que a quantidade de peças encaminhadas tem tornado os relatórios 

exageradamente volumosos, causando dificuldades para a sua manutenção, face à não 

disponibilidade de espaço físico junto à Corregedoria-Geral; 

 

A Procuradoria-Geral de Justiça, o Conselho Superior do Ministério Público e a 

Corregedoria-Geral do Ministério Público. 

 

Resolvem: 

 

Art. 1º - O parágrafo 1º e o "caput" do artigo 12 do Ato (N) N.º 064/95-PGJ-CSMP-CGMP 

passam a ter a seguinte redação: 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/atos/1017.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/atos/064.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/atos/064.pdf
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"Art. 12 - Trimestralmente, o estagiário enviará à Corregedoria-Geral do Ministério Público 

relatório circunstanciado, que conterá, especificadamente e em concreto, as atividades por 

ele desempenhadas (art. 86 da LOEMP), com os comentários, sugestões e observações que 

entender pertinentes. 

 

"§ 1º - As cópias das peças elaboradas pelo estagiário durante o período de estágio não 

instruirão os relatórios, mas devem ser mantidas em seu poder a fim de que ele as apresente 

quando da avaliação do aproveitamento, caso assim reputem necessário o Conselho Superior 

do Ministério Público ou a Corregedoria-Geral." 

 

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data da sua publicação.  

 

 

 

Publicação em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 1 de agosto de 1998 

 

 


