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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA 

RESOLUÇÃO Nº 661/2010-CPJ, DE 17 DE SETEMBRO DE 2010  
(PROTOCOLADOS NºS. 18.930/90 E 37.019/2010) 

 
*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 

 Inclui os parágrafos 6º e 7º ao art. 4º da 
Resolução nº 412/2005-CPJ, de 24 de 
novembro de 2005. 

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

uso das atribuições que lhe conferem os termos dos arts. 22, XVI, 23 e 44, § 2º, da Lei 

Complementar estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993, e considerando a necessidade 

de disciplinar a forma de eleição para as funções de Secretário-Executivo e Vice-Secretário-

Executivo das Procuradorias de Justiça; 

CONSIDERANDO o quanto deliberado na reunião ordinária realizada em 04 de agosto de 

2010; 

RESOLVE EDITAR A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

Art. 1º. Ficam inseridos os parágrafos 6º e 7º ao art. 4º da Resolução nº 412/2005-CPJ, de 

24 de novembro de 2005, com a redação seguinte: 

“§ 6º. Os Procuradores de Justiça que tiverem interesse em se eleger Secretário-Executivo 

ou Vice-Secretário-Executivo deverão dirigir requerimento específico para cada cargo ao 

Secretário-Executivo em exercício, entre os dias 1º e 10 de novembro de cada ano, cabendo 

ao Secretário-Executivo divulgar, mediante uma publicação no Diário Oficial, o envio de 

correio eletrônico dirigido aos demais membros da Procuradoria e a inserção na respectiva 

página oficial, os nomes dos interessados ou a ausência de inscritos, até o 5º (quinto) dia 

após decorrido o prazo de inscrições.” 

“§ 7º. A Procuradoria de Justiça decidirá, a cada eleição, sobre a necessidade de a votação 

para os cargos tratados no parágrafo anterior dar-se mediante voto secreto.”  

Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
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