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ATO Nº 02/06 – CSMP, DE 11 DE AGOSTO DE 2006 
 

 Republica dispositivo do Regimento Interno do Conselho 
Superior do Ministério Público 
 

 
O Conselho Superior do Ministério Público, em reunião realizada no dia 08 de agosto de 2006, deliberou 

republicar o art. 70 e seus incisos, de seu Regimento Interno, de conformidade com as supressões determinadas 

pelo Conselho Nacional do Ministério Público (Proc. nº 93/2006/76 – v. decisão transcrita na Ata do Conselho 

Superior do Ministério Público, de 04 de julho de 2006, publicada no Diário Oficial do Estado, de 07 de julho de 

2006, e que também se encontra disponível no site do CSMP). 

 

Art. 1º - O Artigo 70, do Regimento Interno do Conselho Superior passa a ter a seguinte redação: 

 

“Art. 70 - Para aferição do merecimento, o Conselho levará em conta: 

 

I - os dados constantes de seu prontuário; 

 

II - o exercício das funções institucionais com esforço e independência (v. decisão do Conselho Nacional do  

Ministério Público no proc. nº 93/2006-76); 

 

III - o volume de serviços da Promotoria de Justiça ocupada pelo candidato, bem como a sua operosidade; 

 

IV – suprimido (v. decisão do Conselho Nacional do Ministério Público no proc. nº 93/2006-76); 

 

V - a conduta do membro do Ministério Público na sua vida pública (suprimida a expressão “e particular”, pelo 

Conselho Nacional do Ministério Público, conforme decisão no proc. nº 93/2006-76); 

 

VI – suprimido (v. decisão do Conselho Nacional do Ministério Público no proc. nº 93/2006-76); 

 

VII - a dedicação no exercício do cargo (v. decisão do Conselho Nacional do Ministério Público no proc. nº 

93/2006-76); 

 

VIII - a presteza ou pontualidade e a segurança no cumprimento das obrigações funcionais (v. arts. 129, § 4º, e 

93, II, c, da CF) - (v. decisão do Conselho Nacional do Ministério Público no proc. nº 93/2006-76);  

 

IX - as iniciativas que resultaram na modificação de leis, orientações jurisprudenciais ou de procedimentos 

administrativos internos; 

 

X - a eficiência no desempenho de suas funções, (suprimida a expressão “verificada através das referências dos 

Procuradores de Justiça em sua inspeção permanente, dos elogios insertos em julgados dos Tribunais, da 

publicação de artigos e trabalhos forenses de sua autoria e das observações feitas em correições e visitas de 

inspeção”, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, conforme decisão no proc. nº 93/2006-76); 

 

XI - a contribuição à organização e melhoria dos serviços judiciários e correlatos da Comarca;  
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XII - o número de vezes que já tenha participado de listas de promoção ou remoção, pelo critério de 

merecimento; 

 

XIII - a freqüência e o aproveitamento em cursos oficiais, ou reconhecidos, de aperfeiçoamento (v. arts. 129, § 

4º, e 93, II, c, da CF); 

 

XIV - participação como conferencista, palestrante, autor de teses ou assistente em cursos, seminários e 

congressos de interesse institucional; (v. decisão do Conselho Nacional do Ministério Público no proc. nº 93/2006-

76); 

 

XV - o aprimoramento de sua cultura jurídica, através da publicação de livros, teses, estudos, artigos e a 

obtenção de prêmios relacionados com sua atividade funcional; 

 

XVI - a participação em debates, mesas redondas, painéis, exposições e conferências de cunho institucional (v. 

decisão do Conselho Nacional do Ministério Público no proc. nº 93/2006-76); 

 

XVII - o fato de ter exercido efetivamente seu cargo em Comarcas de difícil provimento, e sua permanência no 

cargo; 

 

XVIII - a atuação em Comarca que apresente particular dificuldade para o exercício de suas funções; 

 

XIX - a participação em atividades da Promotoria de Justiça que tenham trazido destacado retorno social; 

 

XX - iniciativas que redundaram em reais benefícios para a comunidade; 

 

XXI - atuação em inquéritos ou processos com especiais dificuldades e com grande relevância ou repercussão 

social; 

 

XXII – suprimido (v. decisão do Conselho Nacional do Ministério Público no proc. nº 93/2006-76); 

 

XXIII - iniciativas visando à defesa de prerrogativas institucionais; (v. decisão do Conselho Nacional do Ministério 

Público no proc. nº 93/2006-76); 

 

XXIV - elaboração de peças forenses que serviram de modelos para Centros de Apoio Operacional ou 

Promotorias de Justiça; 

 

XXV - colaboração ou palestras em cursos de adaptação ou atualização de membros do Ministério Público; (v. 

decisão do Conselho Nacional do Ministério Público no proc. nº 93/2006-76); 

 

XXVI - notória especialização em matérias de interesse institucional; 

 

XXVII – suprimido (v. decisão do Conselho Nacional do Ministério Público no proc. nº 93/2006-76); 

 

XXVIII - exercício da função de professor em cursos de Direito; 
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XXIX - titulação universitária; 

 

XXX - o tempo de exercício da entrância ou no cargo, bem como a posição relativa do interessado na lista de 

antigüidade, entre outros fatores (v. arts. 134 e 147, § 2º, c, da LOEMP). 

 

§ 1º - O Promotor de Justiça poderá encaminhar à Corregedoria-Geral do Ministério Público as informações que 

entender convenientes, de forma a complementar seu prontuário com dados objetivos que comprovem seu 

merecimento (v. art. 42, § 1º, da LOEMP). 

 

§ 2º - A aferição do merecimento independe da inscrição do candidato para todos os cargos vagos, ressalvado 

o disposto no art. 149, § 1º, da Lei Complementar n. 734/93 (v. Assento n. 3/94-CSMP).” 

 

Art. 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Paulo, 11 de agosto de 2006 

 
RODRIGO CÉSAR REBELLO PINHO 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
Diário Oficial, Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 12 de Agosto de 2006. 

 

 
 


