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COLÉGIO DE PROCURADORES 
ÓRGÃO ESPECIAL 

ATO (N) N.º 031/94 - CPJ, de 14 de setembro de 1994  
(Pt. nº 18.930/90) 

 
Revogado pela Resolução nº 412/2005 - CPJ, 24 
de novembro de 2005 

 

Dispõe sobre a organização, funcionamento e atribuições 
das Procuradorias de Justiça 

 
 
O Orgão Especial do Colégio de Procuradores, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 44, 

incisos I, II e III, da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993. 

 

RESOLVE editar Ato disciplinando  a atividade dos Membros do Ministério Público de Segunda 

Instância, com a seguinte redação: 

 

Capítulo I 

Das disposições gerais 

 

Art. 1º - Para efeito do exercício de suas atribuições funcionais, os Procuradores de Justiça, Órgãos 

de execução do Ministério Público na Segunda Instância, serão agrupados em Procuradorias de 

Justiça, as quais contarão com estrutura administrativa própria para o desempenho dos respectivos 

serviços auxiliares. 

 

Art. 2º - As Procuradorias de Justiça,  a seguir denominadas, têm a  seguinte composição: 

 

a) 1ª Procuradoria de Justiça: 33 (trinta e três) Procuradores de Justiça, com atribuições de oficiar 

junto à Seção Criminal do Tribunal de Justiça;  

 

b) 2ª Procuradoria de Justiça: 69 (sessenta e nove) Procuradores de Justiça, com atribuições de 

oficiar junto ao Tribunal de Alçada Criminal; 

 

c) 3ª Procuradoria de Justiça: 24 (vinte e quatro) Procuradores de Justiça, com atribuições de oficiar 

em todos os processos de "habeas corpus", das áreas cível e criminal, e mandados de segurança da 

área criminal de competência originária; 

 

d) 4ª Procuradoria de Justiça: 42 (quarenta e dois) Procuradores de Justiça, com atribuição de oficiar 

junto às 1ª e 2ª Seções Civis do Tribunal de Justiça; 

 

e) 5ª Procuradoria de Justiça: 34 (trinta e quatro) Procuradores de Justiça, com atribuição de oficiar 

junto aos 1º e 2º Tribunais de Alçada Civil e nas ações civis públicas acidentárias, conflitos de 

competência em questões acidentárias e respectivos mandados de segurança.  

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/atos/412compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/atos/412compilado.pdf
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§ 1º - Nas sessões de julgamento do Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Alçada oficiarão, 

respectivamente, os integrantes das 1ª, 2ª, 4ª e 5ª Procuradorias de Justiça, ainda que em processos 

de "habeas corpus" e mandados de segurança. 

 

§ 2º - Nos processos de atribuição privativa oficiará o Procurador-Geral de Justiça, pessoalmente ou 

por delegação. 

 

Art. 3º - Junto ao Tribunal de Justiça Militar, ao Orgão Especial e Câmara Especial do Tribunal de 

Justiça, aos Tribunais de Contas do Estado e do Município de São Paulo, e na Equipe de Recursos  

Extraordinários e Especiais Criminais oficiarão Procuradores de Justiça, especialmente designados, 

os quais serão substituídos, nas Procuradorias de origem, por Promotores de Justiça, convocados na 

forma do Artigo 12. 

 

§ 1º - Os serviços administrativos e a distribuição dos autos aos Procuradores de Justiça, designados 

na forma deste artigo, serão de atribuição  do Procurador-Geral de Justiça ou de Procurador de 

Justiça por ele designado.  

 

§ 2º - A Equipe de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais deverá encaminhar, a cada 6 

(seis) meses, aos Secretários das Procuradorias ementário das teses recursais defendidas pelo 

Ministério Público. 

 

Art. 4º - Em cada Procuradoria de Justiça os respectivos integrantes elegerão, entre si, na Reunião 

Ordinária do mês de abril, o Procurador de Justiça Secretário Executivo e seu Suplente, para período 

com início em 1º  

de maio e término em 30 de abril do ano seguinte, incumbindo àquele: 

 

a) convocar, justificadamente reunião extraordinária,  comunicando tal fato ao Procurador-Geral de 

Justiça; 

 

b) coordenar as reuniões ordinárias mensais; 

 

c) supervisionar os serviços auxiliares da Procuradoria de Justiça, bem como a distribuição dos autos 

em que devam oficiar os seus integrantes; 

 

d) receber e expedir a correspondência de interesse da Procuradoria de Justiça; 

 

e) receber e encaminhar as solicitações dos membros do Ministério Público de Primeira Instância, 

quando relacionada aos feitos em tramitação interna na Procuradoria de Justiça; 
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f) acompanhar o cumprimento dos prazos e, quando for o caso, providenciar a redistribuição dos 

autos, na forma do artigo 10, § 11; 

 

g) apresentar, na reunião ordinária mensal da Procuradoria de Justiça, o relatório da distribuição e 

das atividades do mês, indicando os incidentes ocorridos e o eventual descumprimento  do disposto 

no Artigo 6º; 

 

h) propor ao Procurador-Geral de Justiça os pedidos de férias, obedecido o disposto no Ato que 

disciplina a matéria; 

 

i) superintender os trabalhos do setor de arquivo de manifestações, recursos e de jurisprudência da 

Procuradoria de  Justiça; 

 

j) solicitar a convocação ou designação de Promotor de Justiça, na forma dos arts. 12 e 20; 

 

l) participar, com os Suplentes, das reuniões quadrimestrais com o Procurador-Geral de Justiça;  

 

m) encaminhar à Procuradoria-Geral de Justiça sugestões da Procuradoria de Justiça para a 

elaboração do Plano Geral de Atuação do Ministério Público; 

 

n) exercer as demais funções inerentes a seu mister. 

 

§ 1º - o Suplente substituirá o  Secretário Executivo em seus impedimentos, assumindo a função em 

caso de vacância, até a nova eleição. 

 

§ 2º - Na falta ou impedimento simultâneo do Secretário Executivo e seu Suplente, assumirá a 

função o Procurador de Justiça mais antigo na respectiva Procuradoria. 

 

Art. 5º - Os Secretários Executivos e os seus Suplentes reunir-se-ão , na primeira quinzena dos 

meses de fevereiro, junho e outubro, com o Procurador-Geral de Justiça, sob a presidência deste, 

para avaliação, sugestões de melhorias e soluções dos problemas relativos aos serviços gerais das 

Procuradorias de Justiça. 

 

Art. 6º - Aos Procuradores de Justiça de cada Procuradoria de Justiça, além de eleger o Secretário 

Executivo e o seu Suplente, cabe deliberar, em reunião, sobre: 
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a) os critérios de distribuição e redistribuição dos autos de processos judiciais encaminhados à 

Procuradoria de Justiça, bem como a respectiva tramitação interna, observado o disposto no 

Capítulo IV; 

 

b) a escala de Procuradores de Justiça, para comparecimento às sessões de julgamento das 

Câmaras e Grupo de Câmaras junto aos quais oficiam, dando-se preferência àqueles que queiram 

participar; 

 

c) a data para a reunião mensal ordinária da Procuradoria de Justiça; 

 

d) o relatório mensal da distribuição e das atividades e incidentes ocorridos no mês, para correção 

das eventuais falhas existentes; 

 

e) o encaminhamento à Procuradoria-Geral de Justiça, de sugestões para o aprimoramento da 

atuação institucional do Ministério Público; 

 

f) as decisões judiciais, cujo teor deva ser transmitido à Procuradoria-Geral de Justiça, para 

divulgação ou posterior encaminhamento aos demais membros do Ministério Público; 

 

g) as teses, que devam ser objeto de sustentação em recurso ordinário, em recurso especial, em 

recurso extraordinário e em outros processos, sem caráter vinculativo; 

 

h) o sistema de arquivo de manifestações,  recursos e  de jurisprudência da Procuradoria de Justiça; 

 

i) a constituição ou a extinção de equipes especializadas, permanentes ou transitórias, indicando 

suas atribuições e o número de seus integrantes; 

 

j) outras matérias de interesse da Procuradoria de Justiça. 

 

§ 1º - Cópias do relatório e da ata circunstanciada da reunião mensal serão encaminhadas ao 

Procurador-Geral de Justiça,  ao Orgão Especial do Colégio de Procuradores e ao Conselho Superior 

do Ministério Público. 

 

§ 2º - Das deliberações previstas nas letras "a", "b", "f" e "g" caberá recurso ao Colégio de 

Procuradores de Justiça. 

 

Art. 7º - Incumbe individualmente aos integrantes de cada Procuradoria de Justiça: 
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a) oficiar, conclusivamente, nos autos dos processos judiciais que lhes forem distribuídos, emitindo 

manifestações e recursos, firmando-os na  oportunidade própria. 

 

b) participar, segundo a escala de que trata a letra "b" do artigo anterior, das sessões de julgamento 

das Câmaras e Grupos de Câmaras, junto aos quais oficiem; 

 

c) tomar ciência, pessoalmente, dos acórdãos proferidos nos feitos em que tenham oficiado, dentro 

do prazo de dez dias, contados da entrada de autos na seção competente; 

 

d) interpor recursos perante o Orgão jurisdicional junto ao qual oficiem e aos Tribunais Superiores, 

desde que não privativos do Procurador-Geral de Justiça. 

 

e) encaminhar autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para eventual interposição de  recurso especial 

e de recurso extraordinário, na área criminal, independentemente das teses por ela já fixadas; 

 

f) exercer a inspeção permanente dos serviços dos Promotores de Justiça, na forma do artigo 44, § 

4º, inciso  

 

VI, da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993; 

 

g) exercer outras atribuições que decorram de lei ou ato específico do Procurador-Geral de Justiça. 

 

Parágrafo único - Em caso de férias, bem como nos de licença ou afastamento, as atribuições 

previstas nas letras "c" e "e" deste artigo caberão ao Procurador de Justiça Secretário Executivo. 

 

Capítulo II 

Das reuniões das Procuradorias de Justiça 

 

Art. 8º - Os integrantes de cada Procuradoria de Justiça reunir-se-ão, ordinária ou 

extraordinariamente, sob a presidência do Secretário Executivo, observado, no tocante ao 

correspondente procedimento, o disposto no Regimento Interno do Orgão Especial do Colégio de 

Procuradores de Justiça. 

 

§ 1º - As reuniões previstas neste artigo deverão ser precedidas de aviso da respectiva pauta dos 

assuntos do dia aos membros da Procuradoria de Justiça, com antecedência de cinco dias para as 

reuniões ordinárias e de vinte e quatro horas para as extraordinárias, ressalvados assuntos 

emergenciais que impossibilitem a devida inclusão dependendo, o seu exame, neste caso, de 

ratificação do Colegiado. 

 



 
 

 

 

 

Biblioteca “César Salgado” do Ministério Público do Estado de São Paulo 

 

§ 2º - As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo Secretário Executivo, de ofício ou em face 

de solicitação escrita da maioria absoluta dos integrantes de cada Procuradoria de Justiça, com 

expressa indicação do assunto a tratar.  

 

§ 3º - O Procurador-Geral de Justiça assumirá a Presidência  dos trabalhos caso esteja presente nas 

reuniões das Procuradorias de Justiça; 

 

§ 4º -  A participação nas reuniões é obrigatória, salvo justa causa, a ser apreciada pela Procuradoria 

de Justiça. 

 

§ 5º - Consideram-se integrantes das Procuradorias de Justiça para os fins previstos neste artigo e 

nos artigos 4º e 6º deste Ato, apenas os Procuradores de Justiça, excluídos os Promotores de 

Justiça convocados ou designados. 

 

Capítulo III 

Dos recursos Ordinário, Especial e Extraordinário 

 

Art. 9º - Cabe ao Procurador Geral de Justiça recorrer, pessoalmente ou por membro do Ministério 

Público designado, nos processos de sua atribuição, ao  Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo 

Tribunal Federal, e também nos demais processos, sem prejuízo, nesta última hipótese, de igual 

atribuição do Procurador de Justiça oficiante. 

 

§ 1º - Na área criminal, a atividade poderá ser exercida por Procuradores de Justiça designados para 

integrar a Equipe de Recursos   Extraordinários e Especiais Criminais.  

 

§ 2º - A remessa dos autos à Equipe a que se refere o parágrafo anterior será comunicada ao 

Secretário Executivo da Procuradoria de Justiça para que, oportunamente, forneça ao Procurador de 

Justiça oficiante   

cópias dos recursos interpostos ou informe as razões de eventual não interposição, bem como envie, 

posteriormente, cópia de ementa do respectivo acórdão.  

 

§ 3º - Na área cível, a atividade será exercida pelo  Procurador de Justiça  que estiver oficiando no 

feito ou que tiver sido especialmente designado. 

 

Capítulo IV 

Da tramitação dos autos judiciais 

 

Art. 10 - Os autos judiciais darão entrada no Setor de Recebimento de Autos de cada Procuradoria 

de Justiça, onde serão semanalmente distribuídos e encaminhados aos Procuradores de Justiça, os 
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quais, ressalvados os prazos especiais fixados em lei, terão, para emitir manifestação, 30 (trinta) dias 

corridos, contados da data do respectivo recebimento. 

 

§ 1º - Salvo quando se tratar de processo de menor complexidade serão distribuídos, semanalmente 

, 15 (quinze) processos, a cada Procurador de Justiça. 

 

§ 2º - Ao Secretário Executivo incumbe elaborar manifestações em processos de menor 

complexidade, ou supervisionar sua elaboração por Promotores de Justiça convocados ou 

designados, não se aplicando o disposto no parágrafo anterior. 

 

§ 3º - 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. 

 

§ 4º - Havendo acúmulo de processos e represamento de feitos, o Secretário Executivo poderá 

autorizar, por necessidade de serviço, o adiantamento da distribuição do mês, comunicando-se ao 

Orgão Especial tal providência. 

 

§ 5º - No caso de ocorrer excepcional acúmulo ou motivo de interesse público, o número máximo 

semanal de feitos distribuídos deverá ser elevado, proporcionalmente, para todos os integrantes da 

Procuradoria de Justiça. 

 

§ 6º - Salvo deliberação em contrário da Procuradoria de Justiça, a distribuição observará, 

necessariamente, a isonomia, por casas, nos processos com mais de um volume e nos de menor 

complexidade. 

 

§ 7º - Para fim de distribuição, não serão computados os processos que retornem ao Procurador de 

Justiça, em razão de diligência por ele requerida ou determinada pelo Tribunal. 

 

§ 8º - O Procurador de Justiça que primeiro conhecer de uma causa ou de qualquer incidente,  terá, 

sempre que possível a atribuição preventa para nos feitos originários conexos e para todos os 

recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou 

continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, salvo as atribuições das 

equipes especializadas, nos feitos de menor complexidade ou motivo de interesse público. 

 

§ 9º - Por solicitação do Procurador de Justiça interessado, encaminhada por intermédio do 

Procurador de Justiça Secretário Executivo, o prazo previsto neste artigo, dada as peculiaridades e a 

natureza de determinado processo, poderá ser prorrogado, por até 30 (trinta) dias, pelo Procurador-

Geral de Justiça, comunicando-se o fato, quando for o caso, ao Presidente do Tribunal competente. 
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§ 10 - Até 5 (cinco) dias após a devolução dos autos com minuta de manifestação, a seção 

competente deverá tê-lo datilografado para assinatura pelo Procurador de Justiça, nos 5 (cinco) dias 

seguintes, e para pronta remessa ao Tribunal de origem. 

 

§ 11 - Ultrapassado o prazo previsto no "caput" deste artigo, ou a sua prorrogação, e tão logo seja 

instaurado procedimento administrativo contra o Procurador de Justiça responsável, os autos serão 

solicitados pelo Procurador de Justiça Secretário Executivo, para redistribuição. 

 

§ 12 - A distribuição de que trata este artigo será reduzida: 

 

a) de metade, para os membros do Conselho Superior do Ministério Público; 

 

b) de 1/5 (um quinto), no máximo,  para os Procuradores que participem das sessões de julgamentos 

das Câmaras e Grupo de Câmaras dos Tribunais junto aos quais oficiem; 

 

§ 13 - O acúmulo de funções diversas permite a soma de reduções, respeitada a quota mínima de 

1/3 (um terço); 

 

§ 14 - O Procurador de Justiça Diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento e os Procuradores 

de Justiça membros efetivos da Comissão de Concurso, mediante requerimento endereçado ao 

Procurador-Geral de Justiça, terão a distribuição normal suspensa, convocando-se Promotor de 

Justiça, quando for o caso, na forma do artigo 12; 

 

§ 15 - O Procurador de Justiça não poderá se afastar da carreira tendo autos em seu poder, sendo 

vedada, nesse e nos casos de início de gozo de férias ou de licença-prêmio, a devolução de autos 

sem manifestação conclusiva. 

 

Art. 11 - A compensação  reger-se-á pelos seguintes princípios: 

 

I - no caso de restituição de processos, pelo Procurador de Justiça, em razão de licença para 

tratamento de saúde, o débito respectivo será compensado um mês após a reassunção do cargo, na 

proporção, preferencialmente, de dois processos da mesma natureza para cada cinco processos da 

distribuição normal. 

 

II - nos casos de prevenção, os créditos serão satisfeitos na mesma distribuição ou em distribuições 

sucessivas, se o número de processos destinados ao Procurador com atribuição preventa superar a 

quantidade normal de processos de cada Procurador; a compensação se fará, preferencialmente, na 
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classe dos processos em que se deu a prevenção, observados os critérios do Artigo 10, 

especialmente os relativos aos processos de menor complexidade.  

 

III - na declaração de suspeição ou impedimento, o Procurador  receberá, preferencialmente, para 

compensação, processos da mesma natureza daquele que se afastou; 

 

IV - se os processos distribuídos formarem mais de dois volumes, o Procurador de Justiça terá a 

compensação de um processo da mesma natureza, pelos volumes que excederem àquele número, 

na proporção de um processo por dois volumes, exceto nos processos de menor complexidade. 

 

§ 1º - Não se dará a compensação do inciso IV se o processo distribuído referir-se a:  

 

a) liquidação de sentença; 

 

b) embargos de declaração; 

 

c) embargos infringentes; 

 

d) recurso extraordinário; 

 

e) recurso especial; 

 

f) recurso ordinário em "habeas corpus" 

 

e) mandado de segurança; 

 

g) matéria em que não haja apreciação da prova; 

 

h) prescrição criminal; 

 

i) decadência criminal; 

 

j) agravo em execução penal. 

 

§ 2º - O disposto no parágrafo anterior não se aplica às liquidações por artigo, aos recursos 

interpostos em segunda instância pelo Ministério Público, ou, se interposto pela parte, quando o 

Procurador de Justiça que deva oficiar nessa fase não tiver oficiado anteriormente nos autos.. 
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§ 3º - Salvo as hipóteses previstas neste artigo, são vedadas, a qualquer título, compensação ou 

antecipação de distribuição de qualquer natureza. 

 

Capítulo V 

Da convocação 

 

Art. 12 - Havendo Procurador de Justiça licenciado ou afastado de suas funções, inclusive para  

exercício de cargo ou função por nomeação ou designação do Procurador-Geral de Justiça, os 

integrantes da respectiva Procuradoria de Justiça poderão ser auxiliados por Promotor de Justiça da 

mais elevada entrância, especialmente convocado pelo Procurador-Geral de Justiça. 

 

§ 1º - A convocação deverá processar-se na forma dos artigos 36,  VI, 44, § 3º, III e 168 da Lei 

Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1983. 

 

§ 2º - Os Promotores de Justiça convocados remeterão cópias de suas manifestações ao 

Corregedor- Geral do Ministério Público, para efeito de seu relatório mensal de avaliação ao 

Conselho Superior do Ministério Público, o qual poderá deliberar sobre a conveniência da imediata 

cessação da designação. 

 

§ 3º - O retorno do Procurador de Justiça determinará a cessação da convocação, salvo se o 

Promotor de Justiça puder ser designado imediatamente na mesma ou em outra Procuradoria de 

Justiça, por ato do Procurador-Geral de Justiça, "ad referendum" do Conselho Superior do Ministério 

Público, na sua primeira reunião ordinária. 

 

§ 4º - Havendo mais de um Promotor de Justiça convocado na mesma Procuradoria de Justiça, as 

convocações cessarão a partir da mais recente, e, em caso de empate, prevalecerá a antiguidade na 

entrância. 

 

§ 5º - Cessada a convocação, por retorno do Procurador de Justiça, o Promotor de Justiça poderá 

ser designado para continuar prestando serviços na Procuradoria de origem em caso de acúmulo 

excepcional de serviço, por ato do Procurador-Geral de Justiça, "ad  referendum" do Conselho 

Superior do Ministério Público, na sua primeira reunião ordinária. 

 

§ 6º - Cessada a convocação o Promotor de Justiça continuará a oficiar nos feitos que lhe tiverem 

sido distribuídos. 

 

Capítulo VI 

Da transferência 
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Art. 13 - Havendo vaga em alguma das Procuradorias de Justiça, o Procurador-Geral de Justiça 

comunicará o fato ao Conselho Superior do Ministério Público, que providenciará a publicação de 

aviso, a fim de que os Procuradores de Justiça, interessados em transferir-se, façam sua inscrição. 

 

Capítulo VII 

Dos serviços auxiliares 

 

Art. 14 - Os serviços auxiliares destinar-se-ão a dar o suporte administrativo necessário ao 

desempenho das atribuições dos Procuradores de Justiça, sendo disciplinados por ato do 

Procurador-Geral de Justiça. 

 

Capítulo VIII 

Das disposições finais e transitórias 

 

Art. 15 - Tendo em vista o disposto no artigo 2º deste Ato, ficam determinadas as seguintes 

modificações na organização e composição das Procuradorias de Justiça atualmente existentes: 

 

I - a 3ª Procuradoria de Justiça passa a ser designada de 1ª Procuradoria de Justiça, ficando 

reduzido o número de cargos que a compõem de 43 (quarenta e três) para 33 (trinta e três); 

 

II - a 4ª Procuradoria de Justiça passa a ser designada de 2ª Procuradoria de Justiça, ficando 

reduzido o  

número de cargos que a compõem de 82 (oitenta e dois) para 69 (sessenta e nove); 

 

III - as 1ª e 2ª Procuradorias de Justiça ficam fundidas, constituindo a 4ª Procuradoria de Justiça, 

composta dos cargos integrantes de cada uma delas, em número de 41 (quarenta  e um) acrescido 

de mais 1 (um) cargo, totalizando 42 (quarenta e dois) cargos. 

 

IV - as 5ª  e 6ª Procuradorias de Justiça ficam fundidas, constituindo a 5ª Procuradoria de Justiça, 

composta dos cargos integrantes de cada uma delas, ficando reduzido o número de cargos de 36 

(trinta e seis) para 34 (trinta e quatro) cargos. 

 

Parágrafo Único - Aos Procuradores de Justiça das antigas 1ª e 2ª, e 5ª e 6ª Procuradorias de 

Justiça, que passem a integrar a 4ª e 5ª Procuradorias de Justiça ora criadas, respectivamente, fica 

assegurada preferência pelo exercício das funções primitivas, sem prejuízo das novas atribuições 

decorrentes da fusão determinada pelos incisos III e IV, deste artigo, ressalvado o disposto no Artigo 

10, § 2º e se não houver número mínimo de autos para distribuição normal. 
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Art. 16 - Os cargos de Procurador de Justiça excedentes das 1ª, 2ª e 5ª Procuradorias de Justiça, ora 

criadas, na forma do disposto nos incisos I, II e IV, do artigo anterior, ficam remanejados na seguinte 

proporção: 

 

a) 24 (vinte e quatro) cargos para a 3ª Procuradoria de Justiça, criada pelo artigo 2º, alínea c, deste 

Ato;  

 

b) 1 (um) cargo para a 4ª Procuradoria de Justiça, na forma do inciso III do artigo anterior. 

 

§ 1º - Os atuais integrantes das Equipes de "habeas corpus" passam a integrar a 3ª Procuradoria de 

Justiça, salvo manifestação em contrário, no  prazo de 5 (cinco dias), contados da publicação deste 

Ato.  

 

§ 2º - Respeitado o disposto no parágrafo anterior, nos demais casos, os Procuradores de Justiça 

integrantes das 1ª, 2ª e 5ª Procuradorias de Justiça, ora criadas, poderão formalizar a opção para o 

remanejamento previsto neste artigo, observado o número de cargos reduzidos na forma dos incisos 

I, II e IV, do artigo 15 deste Ato.    

 

§ 3º - Aos Procuradores de Justiça que não optarem na forma do parágrafo anterior fica assegurada 

a permanência nas funções atuais, observado o disposto no artigo 15. 

 

Art. 17 - Fica autorizada a convocação de Promotores de Justiça de Entrância Especial para exercer 

as funções correspondentes aos cargos remanejados na forma do artigo anterior, para os quais não 

tenha havido a opção referida no § 1º daquele artigo. 

 

Art. 18 - As atuais Equipes de "habeas corpus" serão extintas com a instalação da 3ª Procuradoria de 

Justiça. 

 

Parágrafo único - A instalação da 3ª Procuradoria de Justiça fica condicionada ao preenchimento de 

80% (oitenta por cento) de sua lotação, seja através do disposto no artigo 16, § 1º, seja através da 

aplicação do artigo 17 deste Ato. 

 

Art. 19 - O Procurador-Geral de Justiça poderá remanejar os atuais Promotores de Justiça 

convocados das  Procuradorias de Justiça em que estão lotados, desde que, em face do disposto 

nos parágrafos do artigo 17 deste Ato, o número respectivo de Procuradores de Justiça em exercício 

passe a ser superior à composição prevista no artigo 2º deste Ato. 

 

Art. 20 - Os Secretários Executivos, para o desempenho das atribuições mencionadas no Artigo 10, § 

2º,  poderão solicitar à Procuradoria-Geral de Justiça, o auxílio de Promotores de Justiça designados. 
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Art. 21 - Dentro de 120 (cento e vinte dias) dias da entrada em vigor deste Ato o Procurador-Geral de 

Justiça apresentará proposta de remanejamento ou manutenção do número de integrantes das 

Procuradorias de Justiça. 

 

Art. 22 - A 4ª e a 5ª  Procuradorias de Justiça serão instaladas a partir das eleições dos respectivos 

Secretários Executivos e seus Suplentes, cujos primeiros  mandatos  terminarão em 30 de abril de 

1995. 

 

Parágrafo Único - As eleições dos Secretários Executivo e Suplentes das 3ª, 4ª e 5ª Procuradorias 

de Justiça serão realizadas em reuniões convocadas e presididas pelo Procurador-Geral de Justiça. 

 

Art. 23 - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, 

em especial o Ato nº 33/92-PGJ, do Colégio de Procuradores. 

 

São Paulo, 14 de setembro de 1994. 

 

José Emmanuel Burle Filho 

Procurador-Geral de Justiça 

e Presidente do Órgão Especial 

do Colégio de Procuradores 

 

DOE, Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 15 de setembro de  1994 

 


