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CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
ATO N.º 004/1994 - CSMP, DE 23 DE SETEMBRO DE 1994. 

 Dispõe sobre o funcionamento do Conselho 
Superior do Ministério Público em Turmas, para 
julgamento de promoções de arquivamentos de 
inquéritos civis e casos conexos. 

 
 

 

CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de suas atribuições legais, 

 

Considerando o que dispõe o Artigo 9º, § 4º, da Lei Federal nº 7347, de 24 de julho de 1985, 

 

Considerando que o Conselho já aprovou nessa parte, a reforma de seu Regimento Interno, 

 

Considerando o crescente Aumento do volume de serviços atinentes ao julgamento dos 

arquivamentos de inquéritos civis, peças de informações, recursos e matérias conexas,  

 

Considerando que, para não prejudicar o interesse público é necessário agilizar julgamento dos 

casos afetos ao Conselho. 

 

Considerando que a nova sistemática não impede o julgamento de qualquer caso pelo plenário 

do Conselho, e, ao Contrário, sempre supõe ratificação de todos os casos pelo Colegiado em 

Sessão Plena, 

 

Resolve editar o seguinte Ato: 

 

Art. 1º - O Conselho reunir-se-á em sessão pública para julgar os arquivamentos de inquéritos 

civis, peças de informação e expedientes conexos. 

 

Art. 2º - O Conselho funcionará em duas Turmas para julgar as matérias de que cuida o artigo 

anterior: 

 

§ 1º - A competência se deslocará para a Sessão Plena: 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347Compilada.htm
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I - por solicitação do legítimo interessado ou de qualquer Conselheiro, apresentada até antes de 

encerrado o julgamento; 

II - sempre que no julgamento da Turma houver voto vencido, ou se tratar de recursos de que 

cuidam os arts. 107 e 108 da Lei Complementar estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993. 

 

§ 2º - A composição de cada Turma será previamente publicada na imprensa oficial, ficando 

assegurada a presidência de qualquer delas ao Procurador-Geral de Justiça, quando presente, 

ou ao Conselheiro mais antigo que a componha. 

 

Art. 3º - Na primeira reunião ordinária imediata, os julgamentos realizados pelas Turmas serão 

submetidos à Sessão Plena para homologação. 

 

Parágrafo único - Qualquer Conselheiro que não tenha participado do julgamento do caso 

poderá solicitar vista dos autos, bem como sejam colhidos os votos dos demais integrantes da 

Sessão Plena. 

 

Art. 4º - Será está a composição das Turmas 

 

I - 1ª Turma - os Conselheiros Drs. Antônio Visconti, Carlos Roberto Barretto, José Geraldo Brito 

Filomeno, Marino Pazzaglini Filho e Munir Cury; 

II - 2ª Turma - os conselheiros Drs. Hermenegildo de Camargo Dias, Hugo Nigro Mazzilli, Luiz 

Antônio Guimarães Marrey, Luiz Cézar Gama Pellegrini e Rodrigo César Rebello Pinho. 

 

Art. 5º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 20 de 

setembro de 1994, revogadas as disposições em contrário. 
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