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

RESOLUÇÃO Nº 653/2010-CPJ, DE 22 DE JULHO DE 2010 
(PROTOCOLADO Nº 18.930/1990) 

 
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 redação dos incisos I, II, III e IV, do 
artigo 2º, da Resolução nº 412-CPJ, de 24 de 
novembro de 2005, que dispõe sobre a 
organização, funcionamento e atribuições das 
Procuradorias de Justiça. 

 

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA, por meio de seu ÓRGÃO ESPECIAL, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 22, inciso XVI, e 44, incisos I, II e III, 

da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993; 

       

CONSIDERANDO proposta da Procuradoria-Geral de Justiça demonstrando a necessidade 

de adoção de medidas tendentes à implantação de sistema de distribuição automática e 

imediata de processos em segunda instância; 

       

CONSIDERANDO que essas providências atendem ao que determina o § 5º do artigo 129, 

da Constituição Federal; 

       

CONSIDERANDO a aprovação, por deliberação na reunião do colegiado em 07 de julho de 

2010, da proposta da Procuradoria-Geral de Justiça de implantação da numeração dos cargos 

de Procurador de Justiça, mediante alteração da redação dos incisos do artigo 2º, da 

Resolução nº 412-CPJ, de 24 de novembro de 2005; 

       

RESOLVE editar a seguinte Resolução: 

       

Art. 1º. Os incisos I, II, III e IV, do artigo 2º, da Resolução nº 412-CPJ, de 24 de novembro de 

2005, passam a vigorar com a seguinte redação: 

        

“Art. 2º - (...). 

      

“I – Procuradoria de Justiça Criminal: 155 (cento e cinquenta e cinco) Procuradores de Justiça, 

numerados do 1º ao 155º, com atribuições de oficiar junto à Seção Criminal do Tribunal de 
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Justiça, ressalvadas as atribuições da Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados 

de Segurança Criminais; 

       

“II – Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de Segurança Criminais: 51 

(cinquenta e um) Procuradores de Justiça, numerados do 1º ao 51º, com atribuições de oficiar 

em todos os processos de habeas corpus e mandados de segurança na área criminal de 

competência originária; 

       

“III – Procuradoria de Justiça Cível: 61 (sessenta e um) Procuradores de Justiça, numerados 

do 1º ao 61º, com atribuições de oficiar junto às Seções de Direito Público e de Direito Privado 

do Tribunal de Justiça, ressalvadas as atribuições dos procuradores de Justiça integrantes da 

Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos e dos que atuam perante a Câmara 

Especial; 

       

“IV – Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos: 33 (trinta e três) Procuradores 

de Justiça, numerados do 1º ao 33º, com atribuições de oficiar nas ações civis públicas e 

ações populares e respectivos incidentes e mandados de segurança, ações cautelares e 

incidentes, mandados de segurança coletivos e mandados de injunção coletivos, processos 

envolvendo inquérito civil e questões ambientais cíveis e ações cautelares e incidentes, em 

trâmite no Tribunal de Justiça.” 

       

Art. 2º. A primeira atribuição da numeração de cada Procurador de Justiça, na forma prevista 

nesta Resolução, observará a antiguidade em cada Procuradoria de Justiça. 

       

Art. 3º. A Procuradoria-Geral de Justiça providenciará o apostilamento da numeração dos 

cargos decorrentes desta Resolução. 

       

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

em contrário. 

  
São Paulo, 22 de julho de 2010. 
  
FERNANDO GRELLA VIEIRA 
Procurador-Geral de Justiça 
Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça 
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