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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
ATO Nº 001/1999–CSMP, DE 07 DE ABRIL DE 1999 

 

 Dá nova redação a dispositivos do Regimento 
Interno do Conselho Superior do Ministério 
Público. 

 

Considerando que lhe compete aprovar alterações do seu Regimento Interno; 

 

Considerando que o aumento crescente de protocolados que lhe tem sido encaminhados 

para revisão das promoções de arquivamento impõe a racionalização de procedimentos; 

 

Considerando que a orientação pelo critério da oralidade, cuja adoção tem ocorrido de modo 

acentuado, é opção que bons resultados pode trazer em termos de racionalização; 

  

O Conselho Superior do Ministério Público 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º - O inciso III do art. 15 e os §§ 2° e 3° do art. 212 do RICSMP (Regimento Interno do 

Conselho Superior do Ministério Público - Ato n° 5/94 - CSMP - de 18 de outubro de 1994) 

passam a ter a seguinte redação: 

 

"III - elaborar a pauta, com a ordem do dia das reuniões, nela incluindo as matérias pertinentes 

e as que lhe forem solicitadas pelos demais membros do Conselho, com especificação, por 

resumo, de todos os protocolados incluídos na respectiva sessão pública de julgamento."  

 

"§ 2° - O Relator terá o prazo de 10 (dez) dias para devolver os autos à Secretaria, 

apresentando, juntamente com eles, seu relatório e voto." 

 

"§ 3° - Sendo o Relator favorável à homologação, seu relatório e voto poderão ser 

apresentados oralmente, por ocasião da sessão de julgamento, o que deverá ser objeto de 

registro sucinto no respectivo termo." 

 

Art. 2º - Fica acrescentado ao artigo 212 do RICSMP o § 4° e ao artigo 218 o § 2°, assim 

redigidos:  
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"§ 4° - Antes da sessão pública de julgamento, somente os demais Conselheiros terão acesso 

ao relatório e voto apresentados."  

 

"§ 2° - Deslocando-se a competência para a Sessão Plena, torna-se obrigatória a 

apresentação, pelo Relator, de relatório e voto por escrito, até a véspera do julgamento." 

 

Art. 3º - Os atuais §§ 2°, 3° e 4° do art. 218 do RICSMP ficam renumerados para §§ 3°, 4° e 

5°, respectivamente. 

 

Art. 4º - Este ato entra em vigor na data da sua publicação, revogados os dispositivos 

regimentais em contrário. 

 

 

 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.109, n.65, p.43, de 08 de Abril de 1999. 

 

 

https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f1999%2fexecutivo%2520secao%2520i%2fabril%2f08%2fpag_0043_4KNBMUM6NU2C8eA8UTPPCTCHORE.pdf&pagina=43&data=08/04/1999&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=10043

