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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
ÓRGÃO ESPECIAL DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA 

RESOLUÇÃO Nº 1.169/2019-CPJ, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019  
(PROTOCOLADO Nº 64.216/2019) 

 
*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 Resolução nº 590/2009-CPJ, de 22 de 
maio de 2009, que aprova o Regimento Interno 
do Órgão Especial do Colégio de Procuradores 
de Justiça e dá outras providências. (EMENTA 
ELABORADA) 

  

O Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, no exercício de suas atribuições 

legais (art. 22, VI e 23 § 2º da Lei Complementar Estadual n. 734, de 26 de novembro de 

1993), e considerando a decisão proferida na reunião ordinária de 04 de setembro de 2019,  

 

RESOLVE editar a seguinte RESOLUÇÃO, modificando a Resolução nº 590/2009 – CPJ de 

22 de maio de 2009 (Regimento Interno do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de 

Justiça): 

  

Art. 1º. O art. 8º da Resolução nº 590/2009 – CPJ de 22 de maio de 2009 (Regimento Interno 

do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça) passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 8º - Cada comissão será composta de, no mínimo, 3 (três) Procuradores de Justiça, com 

mandato de 02 (dois) anos e participação obrigatória de membros natos e eleitos, vedada a 

acumulação, salvo na hipótese prevista no art. 9º. 

§ 1º - Na primeira reunião ordinária, o Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça: 

a) fixará o número de membros de cada comissão, observadas as peculiaridades de cada 

uma; 

b) promoverá a escolha, pelos seus membros, da comissão que desejem integrar. 

§ 2º - Na escolha a que se refere o parágrafo anterior, será obedecida a ordem de antiguidade 

entre os membros natos e a de maior número de votos entre os eleitos. 

§ 3º - Nos impedimentos, férias, licenças, nojo ou gala, promover-se-á, havendo necessidade, 

a indicação de substitutos, obedecida a regra do § 2º. 

§ 4º - O membro mais antigo de cada Comissão será seu Presidente e também seu Secretário 

e, em seus impedimentos, férias, licenças, nojo ou gala, será substituído pelo que se lhe seguir 

na ordem de antiguidade dentre os integrantes da Comissão. 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/ATOS/590compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/LEGIS/LCP-00734.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/ATOS/590compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/ATOS/590compilado.pdf
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§ 5º - A ausência injustificada a mais de duas reuniões ou a negligência no exercício das 

funções acarretarão perda do mandato, promovendo-se a substituição, para complementação 

do período, na forma do § 2º.” (NR) 

  

Art. 2º. O art. 9º da Resolução nº 590/2009 – CPJ de 22 de maio de 2009 (Regimento Interno 

do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça) passa a vigorar acrescido dos §§ 

1º e 2º com a seguinte redação: 

“Art. 9º - ................................................................................................................................. 

§ 1º - As Comissões Temporárias extinguir-se-ão pela apresentação de seu parecer e 

conclusões ou deliberação do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, não 

podendo, em nenhum caso, subsistir após o início do mandato dos novos membros eleitos. 

§ 2º - Aplicam-se às Comissões Temporárias, no que couber, as disposições contidas no 

artigo 8º e seus parágrafos.” (NR) 

  

Art. 3º. O inciso II do § 2º do art. 13 da Resolução nº 590/2009 – CPJ de 22 de maio de 2009 

(Regimento Interno do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça) passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

“Art. 13 - ............................................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

§ 2º - ...................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

II – em procedimento administrativo disciplinar; 

................................................................................................................................................” 

(NR) 

  

Art. 4º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 
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