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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – ASSUNTOS JURÍDICOS 
RESOLUÇÃO Nº 611/2009-PGJ-CPJ, DE 6 DE OUTUBRO DE 2009. 

(PT. Nº 32.204/02) 
 

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 
 

Não revogada expressamente -  Vide Resolução 
nº 1.364/2021-PGJ-CPJ, de 14/09/2021. 

Altera a redação da Resolução nº 314-PGJ-
CPJ, de 27 de junho de 2003, que regulamenta, 
na área criminal, o procedimento 
administrativo previsto no art. 26, inc. I, da Lei 
Federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, e 
no art. 104, inc. I, da Lei Complementar 
Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993, e 
dá outras providências 

 

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

especial da que lhe é conferida pelo artigo 19, inciso XII, “c”, da Lei Complementar Estadual 

nº 734, de 26 de novembro de 1993; 

Considerando a existência de lacuna nas disposições que regulamentam o procedimento 

administrativo criminal quanto à distribuição dos procedimentos, na hipótese em que mais de 

um cargo detém atribuição para o caso, instaurados de ofício por membro do Ministério 

Público; 

Considerando a deliberação, na reunião ordinária realizada em 30 de setembro de 2009, do 

Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça;  

RESOLVE editar a seguinte Resolução:  

Art. 1º - Ficam renumerados os atuais §§ 3º, 4º e 5º, do artigo 3º, da Resolução nº 314-PGJ-

CPJ, de 27 de junho de 2003, respectivamente, para §§ 4º, 5º e 6º, e fica acrescido o mesmo 

artigo 3º de um parágrafo, numerado como § 3º, com a seguinte redação:  

“§ 3º - No caso de instauração de ofício de procedimento administrativo criminal, na hipótese 

em que mais de um cargo detiver atribuição para o caso, o membro do Ministério Público que 

tomar a decisão deverá promover, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da 

instauração, a distribuição do procedimento, segundo as regras ordinárias previstas no 

sistema de divisão de serviços.” 

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

disposições em contrário. 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/resolucoes/1364.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/resolucoes/1364.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/314compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/314compilado.pdf
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São Paulo, 6 de outubro de 2009 

                   
Fernando Grella Vieira 

Procurador-Geral de Justiça 

Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça 

 

 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, quarta-feira, 7 de outubro de 2009, p.68 

 


