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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – ASSUNTOS JURÍDICOS 
RESOLUÇÃO Nº 606/2009-PGJ, de 3 DE SETEMBRO DE 2009. (Pt. Nº 100.086/09) 

 
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 603-PGJ, de 18 de agosto de 2009, que 
autoriza o afastamento temporário de 
Procuradoras e Promotoras de Justiça, 
Servidoras e Estagiárias do Ministério Público 
que se encontrem em estado de gestação. 

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

especial das que lhe são conferidas pelo artigo 19, inciso V, alínea “q”, da Lei Complementar 

nº 734, de 26 de novembro de 1993; 

CONSIDERANDO o fato, público e notório, de que persistem os fatores de risco de contágio 

da Influenza A (H1N1) para as pessoas em estado gestacional; 

RESOLVE editar a seguinte Resolução:  

Art. 1º - O artigo 1º da Resolução nº 603-PGJ, de 18 de agosto de 2009, passa a vigorar com 

a seguinte redação:  

 “Art. 1º - As Procuradoras e Promotoras de Justiça, as Servidoras e as Estagiárias do 

Ministério Público, que se encontram em comprovado estado de gestação, ficam dispensadas 

do comparecimento diário às dependências do Ministério Público e do Poder Judiciário até o 

próximo dia 11 de setembro, sendo esse período considerado como efetivo exercício.” 

Art. 2º - Fica concedido novo prazo de 3 (três) dias, a contar da publicação desta Resolução, 

para a comprovação do estado de gestação, por quem ainda não o fez, através de atestado 

médico na forma prevista no artigo 4º, da Resolução nº 603-PGJ, de 18 de agosto de 2009. 

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.                 

São Paulo, 3 de setembro de 2009 

 

Fernando Grella Vieira 

Procurador-Geral de Justiça 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 4 de setembro de 2009, p.51 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/603.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/603.pdf
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