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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – ASSUNTOS JURÍDICOS 
RESOLUÇÃO Nº 599/2009-PGJ, DE 27 DE JULHO DE 2009 

(PT. Nº 49.144/09) 
 

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 
 

 Altera a redação de dispositivos da Resolução 
nº 593-PGJ, de 5 de junho de 2009, que cria a 
Promotoria de Justiça de Direitos Humanos e 
a Promotoria de Justiça de Repressão à 
Sonegação Fiscal e dá outras providências 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no exercício de suas atribuições legais e nos 

termos da proposta aprovada, por unanimidade, pelo Órgão Especial do Colégio de 

Procuradores de Justiça, na reunião realizada em 24 de junho de 2009, 

RESOLVE editar a seguinte Resolução:  

Art. 1º - O inciso VI, do artigo 2º, da Resolução nº 593-PGJ, de 5 de junho de 2009, passa a 

vigorar com a seguinte redação:  

“VI – requisitar a instauração de inquérito policial e de procedimentos administrativos, e atuar 

em conjunto ou de forma integrada em procedimentos investigatórios, instaurados pelo 

Promotor de Justiça Criminal, que envolvam ilícitos penais relacionados com sua área de 

atuação;” 

Art. 2º - O § 1º do artigo 3º, da Resolução nº 593-PGJ, de 5 de junho de 2009, passa a vigorar 

com a seguinte redação:  

“§ 1º - No exercício das atribuições previstas neste artigo, a Promotoria de Justiça de Direitos 

Humanos poderá, se o caso assim o recomendar, atuar em conjunto ou de forma integrada 

com o Promotor de Justiça Criminal natural.” 

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

São Paulo, 27 de julho de 2009 

Fernando Grella Vieira 

Procurador-Geral de Justiça  

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, p.49, de 28 de julho de 2009 
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