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Ato Normativo nº 260/01 - CPJ, de 21-6-2001 (pt. nº 18.930/90) 
 
Revogado pelo Ato (N) 412/2005 Altera dispositivos do Ato Normativo nº 31/94-CPJ, de 14 

de setembro de 1994, que dispõe sobre a organização, 
funcionamento e atribuições das Procuradorias de Justiça  
 

 
O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA, por meio de seu  ÓRGÃO ESPECIAL, 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 

- Lei Orgânica Estadual do Ministério Público,  

 

RESOLVE EDITAR O SEGUINTE ATO NORMATIVO: 

 

Artigo 1º - O artigo 2º do Ato Normativo nº 31/94-CPJ, de 14 de setembro de 1994, passa a vigorar 

acrescido do seguinte § 3º: 

 

"§ 3º - O Procurador-Geral de Justiça, considerada a natureza dos processos afetos à atribuição da 3ª 

Procuradoria de Justiça, e na hipótese de o limite de distribuição de feitos superar o padrão estabelecido 

neste ato normativo, sempre designará Promotores de Justiça da mais elevada entrância para que nela atuem 

em caráter emergencial." 

 

Artigo 2º - O artigo 6º do Ato Normativo nº 31/94-CPJ, de 14 de setembro de 1994, passa a vigorar 

acrescido do seguinte § 3º: 

 

"§ 3º - O Promotor de Justiça convocado poderá participar das deliberações previstas neste artigo." 

 

Artigo 3º - O § 12 do artigo 10 do Ato Normativo nº 31/94-CPJ, de 14 de setembro de 1994, passa a vigorar 

acrescido da seguinte alínea "e": 

 

"e) de 1 (um) dia, para os Procuradores de Justiça e os Promotores de Justiça convocados que comparecerem 

a reunião da respectiva Procuradoria de Justiça." 

 

Artigo 4º - As alíneas "b", "c" e "d" do § 12 do artigo 10 do Ato Normativo nº 31/94-CPJ, de 14 de setembro 

de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

"b) de 1 (um) dia, no máximo, para os Procuradores de Justiça que participem das sessões de julgamento 

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

 

c) de 1 (um) dia, para o Procurador de Justiça que exercer as funções de administrador do prédio onde se 

situam os gabinetes dos Procuradores de Justiça; 

 

d) de 1 (um) dia, para os Procuradores de Justiça que comparecerem a cada dia de reunião, ordinária ou 

extraordinária, do Colégio de Procuradores de Justiça;" 
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Artigo 5º - O artigo 20 do Ato Normativo nº 31/94-CPJ, de 14 de setembro de 1994, passa a vigorar 

acrescido do seguinte parágrafo único: 

 

"Parágrafo único - O Promotor de Justiça, enquanto perdurar a designação, subscreverá seus pareceres 

independentemente de referendo, salvo quando se tratar de interposição de recurso, identificar-se-á como 

'Promotor de Justiça Designado em Segundo Grau', e poderá tomar ciência de acórdãos pessoalmente." 

 

Artigo 6º - Este ato normativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 
(Republicado por necessidade de retificação D.O. de 22.06.01) 
 
 


