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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
CORREGEDORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
ATO Nº 001/2017–CGMP, DE 20 DE JULHO DE 2017 

 

 Disciplina a expedição de certidão de situação 
de regularidade de membro do Ministério 
Público, para os fins do art. 5º, inciso II, da 
Resolução CNMP nº 160, de 14 de fevereiro de 
2017, e dá outras providências. 

 

O Corregedor-Geral do Ministério Público, Doutor PAULO AFONSO GARRIDO DE 

PAULA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento no artigo 42, 

inciso XI, da Lei Complementar Estadual 734/93, que estabelece competir à Corregedoria-

Geral, nos limites de suas atribuições, a expedição de atos, visando à regularidade e ao 

aperfeiçoamento dos serviços do Ministério Público; 

  

Considerando que a Corregedoria-Geral do Ministério Público é o Órgão da Administração 

Superior do Ministério Público encarregado da orientação e fiscalização das atividades 

funcionais dos Membros do Ministério Público do Estado de São Paulo, conforme disposto no 

artigo 17, caput, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei n. 8.625, de 12 de 

fevereiro de 1993) e no artigo 37, caput, da Lei Orgânica Estadual (Lei Complementar 

Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993); 

  

Considerando que a Resolução CNMP nº 160/2017, que dispõe sobre a nomeação para 

cargos em comissão ou função de confiança e a designação para auxílio e colaboração nos 

órgãos auxiliares, da administração e da Administração Superior do Ministério Público, 

estabelece em seu art. 5º, parágrafo único, inciso II, que o membro designado para o auxílio 

e a colaboração mencionados deverá demonstrar estar em situação regular junto à 

Corregedoria-Geral; 

  

Considerando que há necessidade de estabelecer a forma de comprovação da situação de 

regularidade do membro junto à Corregedoria-Geral, nas hipóteses mencionadas na 

Resolução CNMP nº 160/2017; 

  

Considerando, por fim, que afora as hipóteses previstas na Resolução CNMP nº 160/2017 a 

regularidade do serviço pode ser declarada pelo próprio interessado; 

  

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/compilacao-lei.complementar-734-26.11.1993.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8625.htm
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/compilacao-lei.complementar-734-26.11.1993.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/compilacao-lei.complementar-734-26.11.1993.html
https://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas-busca/norma/4798
https://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas-busca/norma/4798
https://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas-busca/norma/4798
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Resolve editar o seguinte ATO: 

  

Artigo 1º - Considera-se em situação regular junto à Corregedoria-Geral, para os fins da 

Resolução CNMP nº 160/2017, o membro do Ministério Público que atender aos seguintes 

requisitos: 

I - não possuir autos em atraso em seu poder; 

II - desempenhar com zelo e presteza suas funções; 

III - estar em dia com as demais atribuições inerentes ao cargo que ocupa. 

  

  

Artigo 2º - A situação de regularidade do membro da Instituição junto à Corregedoria-Geral, 

para os fins da Resolução CNMP nº 160/2017, será demonstrada por certidão a ser expedida 

no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da entrada do pedido no protocolo da 

Corregedoria-Geral. 

 

Parágrafo único – A expedição da certidão poderá ser condicionada à apresentação de 

esclarecimentos e documentos pelo interessado. 

  

Artigo 3º - A certidão de que trata o artigo 2º deste Ato será expedida após consulta aos 

registros da Corregedoria-Geral e informará, além da existência de procedimentos em atraso 

e do efetivo cumprimento das atribuições inerentes ao cargo, a existência de processo 

administrativo disciplinar em andamento e da imposição de penalidade nos últimos 5 (cinco) 

anos, à vista do que dispõe o artigo 247, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

734/93 e dos artigos 3º e 5º, da Resolução CNMP nº 160/2017. 

  

Artigo 4º - As declarações de regularidade do serviço feitas pelo próprio membro do Ministério 

Público, nas hipóteses cabíveis, ficam sujeitas à verificação pela Corregedoria-Geral. 

  

Artigo 5º - Este Ato entrará em vigor no dia 01 de agosto de 2017. 

  
  

PAULO AFONSO GARRIDO DE PAULA 
Corregedor-Geral do Ministério Público 
 
 
 

https://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas-busca/norma/4798
https://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas-busca/norma/4798
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/compilacao-lei.complementar-734-26.11.1993.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/compilacao-lei.complementar-734-26.11.1993.html
https://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas-busca/norma/4798
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Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.127, n.136, p.40, de 21 de Julho de 2017. 

Republicado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.127, n.137, p.56, de 22 de Julho de 2017. 

Republicado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.127, n.138, p.80, de 25 de Julho de 2017. 

 

 

 

 

https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2017%2fexecutivo%2520secao%2520i%2fjulho%2f21%2fpag_0040_6KOAS9QL3H2T2e5DNDRS3LHS3F0.pdf&pagina=40&data=21/07/2017&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100040
https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2017%2fexecutivo%2520secao%2520i%2fjulho%2f22%2fpag_0056_EEG12V0J413URe3N5SEDHCC96DC.pdf&pagina=56&data=22/07/2017&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100056
https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2017%2fexecutivo%2520secao%2520i%2fjulho%2f25%2fpag_0080_BU9NQ8E9NESVLe0EV3HKI7TQ34I.pdf&pagina=80&data=25/07/2017&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100080

