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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
RESOLUÇÃO Nº 858/14-CPJ, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2014. 

(PROTOCOLADO N° 147.793/11) 
 

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 da Resolução nº 412-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 são conferidas pelos artigos 22, XVI e 44, III da Lei Complementar 

Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993, considerando a necessidade de aprimoramento 

das regras concernentes à distribuição de processos em segunda instância no Ministério 

Público do Estado de São Paulo; 

  

CONSIDERANDO que em reunião ordinária realizada em 03 de setembro de 2014 deliberou 

dar nova redação ao inciso I do art. 6º, ao inciso I do art. 7º e ao art. 10 da Resolução nº 412-

CPJ, de 24 de novembro de 2005, resolve expedir a presente RESOLUÇÃO: 

  

Art. 1º. O inciso I do art. 6º da Resolução nº 412-CPJ, de 24 de novembro de 2005, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 6º. .................................................................................................................... 

 

I - a escolha e a fixação das câmaras das respectivas seções do Tribunal de Justiça em que 

oficiarão, observado as resoluções de racionalização das atividades do Ministério Público; 

(...)”. (NR) 

  

Art. 2º. O inciso I do art. 7º da Resolução nº 412-CPJ, de 24 de novembro de 2005, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 7º. ....................................................................................................... 

 

I - oficiar, conclusivamente, nos autos dos processos judiciais que lhes forem distribuídos, 

emitindo manifestações e interpondo recursos, firmando-os no prazo legal;” (NR) 

  

Art. 3º. O art. 10 da Resolução nº 412-CPJ, de 24 de novembro de 2005, passa a vigorar com 

a seguinte redação: 
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“Art. 10. Os autos judiciais darão entrada no setor de recebimento de autos de cada 

Procuradoria de Justiça, onde serão cadastrados e imediatamente distribuídos aos 

Procuradores de Justiça para sua manifestação no prazo legal. 

 

§ 1º. A distribuição será realizada aleatoriamente em sorteio por meio de sistema 

informatizado, imediatamente após o cadastramento dos autos, respeitada a prevenção com 

a respectiva compensação. 

 

§ 2º. A distribuição observará os princípios da impessoalidade, eficiência e celeridade, bem 

como a proporcionalidade e a especialização entre os membros de cada Procuradoria de 

Justiça. 

 

§ 3º. Ao secretário-executivo ou ao vice-secretário-executivo, conforme deliberação da 

Procuradoria de Justiça, incumbe elaborar manifestações em processos de menor 

complexidade e de recursos repetitivos, ou supervisionar sua elaboração por Promotores de 

Justiça designados. 

 

§ 4º. Cada Procuradoria de Justiça deverá definir os processos de menor complexidade, que 

serão distribuídos em maior número, de sorte a assegurar a proporcionalidade na divisão de 

trabalho de seus integrantes. 

 

§ 5º. Ultrapassado o prazo previsto no caput deste artigo, os autos serão solicitados pelo 

Secretário-Executivo, para redistribuição, sem prejuízo de outras medidas administrativas 

cabíveis. 

 

§ 6º. A distribuição de que trata este artigo, salvo situações especiais, será reduzida de 1/5 

(um quinto) da distribuição semanal anterior para: 

 

I – os Procuradores de Justiça que participem das sessões de julgamento das câmaras e 

grupos de câmaras do Tribunal de Justiça junto aos quais oficiem; 

 

II – o Procurador de Justiça que exercer as funções de administrador do prédio onde se situam 

os gabinetes dos Procuradores de Justiça; 
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III – os Procuradores de Justiça que comparecerem a cada dia de reunião do Colégio de 

Procuradores de Justiça ou participarem de diligências em cumprimento do disposto no art. 

258, § 4º, da Lei Complementar nº 734, de 26 de novembro de 1993; 

 

IV – os Procuradores de Justiça e os Promotores de Justiça designados que comparecerem 

à reunião da respectiva Procuradoria de Justiça, do Setor de Recursos Especiais e 

Extraordinários ou Câmara Especial; 

 

V – cada recurso interposto pelos membros em exercício nas Procuradorias de Justiça, e cada 

ação ou reclamação ajuizada na competência originária dos tribunais. 

 

§ 7º. O Procurador de Justiça Diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional e 

os Procuradores de Justiça escolhidos como membros efetivos da Comissão de Concurso, 

mediante requerimento endereçado ao Procurador-Geral de Justiça, terão a distribuição 

normal suspensa, designando-se Promotor de Justiça, quando for o caso, na forma do art. 12. 

 

§ 8º. Não haverá distribuição regular de autos judiciais ao corregedor-geral do Ministério 

Público, aos membros do Conselho Superior do Ministério Público, ao secretário do Órgão 

Especial, aos secretários-executivos das Procuradorias de Justiça, aos coordenadores das 

equipes que atuam perante a Câmara Especial e o Setor de Recursos Extraordinários e 

Especiais Criminais, bem como aos procuradores de Justiça que entrarem em gozo de férias, 

licenças ou créditos de dias trabalhados extraordinariamente, e, se assim deliberado pela 

Procuradoria de Justiça, ao procurador de Justiça que exerça as funções de vice-secretário-

executivo. 

 

§ 9º. As reduções previstas no § 6º serão controladas pelo Secretário-Executivo. 

 

§ 10. O Procurador de Justiça não poderá transferir-se de Procuradoria de Justiça tendo autos 

em atraso em seu poder, sendo vedada, neste e nos casos de início de gozo de férias ou de 

licença-prêmio, a devolução de autos sem manifestação. 

 

§ 11. O Procurador-Geral de Justiça, na hipótese de a distribuição de feitos de uma 

Procuradoria de Justiça superar em 30% (trinta por cento) o seu padrão ordinário, designará 

Promotores de Justiça da mais elevada entrância para que nela atuem em caráter 

emergencial.” (NR) 
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Art. 4º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

  
São Paulo, 04 de dezembro de 2014. 
 
 
 
 

  

Márcio Fernando Elias Rosa 
Procurador-Geral de Justiça 
  

 

 
Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo - Seção I, São Paulo, v.124, n.230, p. 68-69, de 5 de dezembro de 2014. 

 

 

http://www.imesp.com.br/PortalIO/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=/2014/executivo%2520secao%2520i/dezembro/05/pag_0068_BFIIUE3753PA1eBVJ6G08U85D3P.pdf&pagina=68&data=05/12/2014&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100068

