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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
CORREGEDORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

RESOLUÇÃO Nº 1.190/2020-PGJ-CGMP, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020 
(PROTOCOLADO Nº 7.053/20) 

 

 Altera o § 5º do art. 10 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 arts. 22, XVI, e 44, III, da Lei Complementar 

Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993, considerando a aprovação de proposta 

apresentada pela Procuradoria de Justiça Criminal, em reunião ordinária realizada em 05 de 

fevereiro de 2020, edita a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º. O § 5º do art. 10 da Resolução nº 412-CPJ, de 24 de novembro de 2005, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 10. 

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

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

... 

§ 5º. Não haverá distribuição de que trata o caput deste artigo no dia em que os Procuradores 

de Justiça comparecerem à reunião do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça 

ou participarem de diligências em cumprimento do disposto no artigo 258, § 4º, da Lei 

Complementar nº 734, de 26 de novembro de 1993. Caberá a cada Procuradoria de Justiça 

deliberar sobre a quantidade de dias em que não haverá distribuição quando Procuradores 

de Justiça que a integrem participarem de sessões de julgamento no Tribunal de Justiça, 

inclusive na hipótese de equipe especializada criada para tal finalidade pela respectiva 

Procuradoria de Justiça, bem como em decorrência ao exercício funcional nas Procuradorias 

de Justiça, se assim deliberado internamente em cada Procuradoria de Justiça”. (NR) 

 

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 
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