
 
 BIBLIOTECA “CESAR SALGADO” 

 
 

 

 
Endereço – Rua: Riachuelo, nº 115 - Térreo - Centro | São Paulo/SP  

 
Página 1 de 3 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL 

RESOLUÇÃO Nº 935/2015-CPJ, DE 15 DE OUTUBRO DE 2015 
(PROTOCOLADO N. 10.316/1988) 

 
*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 Resolução nº 124/1997-CPJ, de 1º de 
outubro de 1997, que institui o Colar do Mérito 
Institucional do Ministério Público e dá outras 
providências. 

 

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA, no exercício de suas atribuições legais 

(art. 22, VI, da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993), e 

considerando a decisão pelo ÓRGÃO ESPECIAL em reunião realizada em 16 de setembro 

de 2015  

 

RESOLVE EDITAR A SEGUINTE RESOLUÇÃO, modificando a Resolução n. 124/97-CPJ, 

de 1º de outubro de 1997: 

  

Art. 1º. O art. 1º passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 1º. Fica instituído o “Colar do Mérito Institucional do Ministério Público do Estado de São 

Paulo”, com o propósito de galardoar pessoas físicas e jurídicas que tenham prestado 

relevantes serviços em benefício da Instituição”. 

 

Art. 2º. O art. 2º passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 2º. O Colar será outorgado em caráter permanente: 

 

§1º. Para todos os Ex-Procuradores-Gerais de Justiça, Ex-Corregedores-Gerais do Ministério 

Público, Ex-Membros do Conselho Superior do Ministério Público, Ex-Membros do Órgão 

Especial do Colégio de Procuradores de Justiça e Ex-Presidentes da Associação Paulista do 

Ministério Público, independentemente do disposto nos artigos 3º, 4º e 5º desta Resolução; 

 

§ 2º. Para o Procurador-Geral de Justiça, o Corregedor-Geral do Ministério Público, os 

membros do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça e o Presidente da 

Associação Paulista do Ministério Público, independentemente do disposto nos artigos 3º, 4º 

e 5º desta Resolução; 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/124.pdf
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/compilacao-lei.complementar-734-26.11.1993.html
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/124.pdf
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§3º. Para todos os Procuradores de Justiça no ensejo de sua posse, independentemente do 

disposto nos artigos 3º, 4º e 5º desta Resolução; 

 

§4. Para outros integrantes do Ministério Público, da ativa ou aposentados, e, 

excepcionalmente, para outras pessoas que fizeram por merecer esta especial distinção, pelo 

mesmo fundamento previsto no art. 1º;” 

 

Art. 3º. O art. 4º passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 4º. A concessão da honraria poderá ser requerida por qualquer Procurador de Justiça, 

com a fundamentação da proposta, que será encaminhada à apreciação da Comissão 

Especial.” 

 

Art. 4º. O art. 5º passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 5º Com o parecer da Comissão Especial a proposta será submetida à votação na primeira 

reunião do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, devendo ser considerada 

aprovada pelo voto de 3/4 de seus membros;” 

 

Art. 5º. O art. 6º passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 6º. A entrega da honraria é atribuição privativa do Procurador-Geral de Justiça, e, na 

hipótese de outorga ao Procurador-Geral de Justiça em exercício, e que ainda não o tenha 

recebido, sua entrega e assinatura do respectivo diploma caberão ao seu substituto legal. 

 

§1º. As outorgas previstas para os Procuradores de Justiça e outras personalidades que ainda 

não receberam oportunamente o Colar do Mérito, serão conferidas aos agraciados mediante 

agenda elaborada pelo Órgão Especial do Colégio de Procurados de Justiça, devendo a 

Procuradoria-Geral de Justiça providenciar as condições materiais necessárias para sua 

efetivação; 

 

§2º. A publicidade do ato será feita pelo Diário Oficial do Estado e a entrega procedida em 

sessão solene do Órgão Especial do Colégio de Procurados de Justiça.” 
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Art. 6º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

  

 

 

São Paulo, 15 de outubro de 2015 

 

 

 

MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA 
Procurador-Geral de Justiça 
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