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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
RESOLUÇÃO Nº 835/2014-CPJ DE 29 DE SETEMBRO DE 2014. 

(PROTOCOLADO Nº 149.920/13) 
 

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 o Regimento Interno da Comissão 
Processante Permanente. 

 
 

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

uso da atribuição prevista no art. 96-B, § 5º, da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de 

novembro de 1993, considerando o deliberado na reunião realizada em 03 de setembro de 

2014, que aprovou a alteração parcial do Regimento Interno da Comissão Processante 

Permanente constante do Anexo a Resolução nº 751/2012-CPJ, de 23 de novembro de 2012, 

resolve editar a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º. O art. 19 do Regimento Interno da Comissão Processante Permanente anexo a 

Resolução nº 751/2012-CPJ, de 23 de novembro de 2012, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 19. A Comissão será dividida em Turmas identificadas por números ordinais sequenciais. 

§ 1º. Cada Turma será composta por três integrantes, todos com direito a voto de qualidade. 

§ 2º. O Presidente da Comissão exercerá a presidência de todas as Turmas, salvo disposição 

em contrário do colegiado em reunião ordinária, e também exercerá a função de Relator nos 

termos do § 3º deste artigo. 

§ 3º. A função de Relator será desempenhada de forma alternada entre todos os integrantes 

de cada Turma, de acordo com a ordem cronológica de distribuição e independentemente da 

classe processual”. (NR) 

 

Art. 2º. O art. 23 do Regimento Interno da Comissão Processante Permanente anexo a 

Resolução nº 751/2012-CPJ, de 23 de novembro de 2012, passa a vigorar acrescido dos 

incisos XIV, XV e XVI, com a seguinte redação: 

“Art. 23. ................................................................................................................... .. 

..................................................................................................................................... 

XIV – fiscalizar o decurso dos prazos processuais; 

XV – conferir e assinar os mandados de citação e intimação, ofícios e quaisquer atos de 

comunicação processual; 
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XVI – reduzir a termo o interrogatório do acusado, as declarações do representado e os 

depoimentos das testemunhas. 

.........................................................................................................................”. (AC) 

 

Art. 3º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário, em especial os incisos II, III e V do art. 24 do Regimento Interno da Comissão 

Processante Permanente anexo a Resolução nº 751/2012-CPJ, de 23 de novembro de 2012. 

  
 
São Paulo, 29 de setembro de 2014. 
  
 
Márcio Fernando Elias Rosa 
Procurador-Geral de Justiça 
 
 
 
 
 
Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, v.124, n.186, p.74, de  02 de outubro de 2014 
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