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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA 

ÓRGÃO ESPECIAL 
ATO NORMATIVO Nº 322/CPJ, DE 11 DE JULHO DE 2003 (PT. Nº 31.086/03) 

 

Revogado (sem revogação expressão) VIDE – 
Resolução nº 590/2009-CPJ, de 22/05/2009 

Altera a redação dos Livros V e VI do 
Regimento Interno do Órgão Especial do 
Colégio de Procuradores de Justiça 

 

 

 O Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, no uso de suas atribuições 

legais, em face da deliberação havia em sua reunião ordinária de 02/07/2003,  

 

RESOLVE:  

 

Art.1o - Os Livros V e VI do Regimento Interno do Órgão Especial do Colégio de Procuradores 

de Justiça passam a vigorar com seguinte redação:  

 

LIVRO V 

Dos Recursos e da Revisão do Processo Administrativo Disciplinar 

 

TÍTULO I 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 53 - Ao Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça compete julgar:  

 

I- os recursos manifestados contra decisão:  

 

a)condenatória, proferida em processo administrativo disciplinar;  

 

b)de vitaliciamento, ou não, de membro do Ministério Público;  

 

c)de disponibilidade ou remoção compulsória de membro do Ministério Público por interesse 

público;  

 

d)de recusa na indicação por antiguidade feita pelo Conselho Superior do Ministério Público;  

 

e)proferida em reclamação sobre o quadro geral de antiguidade.  

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/590compilado.pdf
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II- os pedidos de revisão de processo administrativo disciplinar.  

 

Art.54 - Interpostos através de petição, contendo, desde logo, as razões do recorrente, os 

recursos serão dirigidos ao Procurador-Geral de Justiça, que determinará a juntada aos autos 

e a remessa imediata do processo ao Órgão Especial.  

 

§ 1o - Na hipótese do art.53, I, "a", a petição será dirigida ao Corregedor Geral do Ministério 

Público, se for este o autor da decisão recorrida.  

 

§ 2o - Salvo disposição legal ou regimental em contrário, o prazo para a interposição dos 

recursos será de 10 (dez) dias, contados da intimação da decisão.  

 

§ 3o - A revisão de processo administrativo disciplinar poderá ser requerida a qualquer tempo.  

 

TÍTULO II 

Dos Recursos 

 

CAPÍTULO I 

Do Recurso contra Decisão Condenatória em Processo Administrativo Disciplinar 

 

SEÇÃO I 

Do Processamento do Recurso 

 

Art. 55 - O recurso contra decisão condenatória em processo administrativo disciplinar terá 

efeito suspensivo, exceto nas hipóteses definidas no parágrafo único do artigo 285 da Lei 

Orgânica Estadual.  

 

Art. 56 - Deferindo o processamento do recurso, o Presidente do Órgão Especial realizará, na 

primeira reunião, ordinária ou extraordinária, o sorteio do Relator, encaminhando-lhe os autos 

dentro das próximas 48 (quarenta e oito horas).  

 

Parágrafo Único- Não poderá ser Relator o Procurador de Justiça que houver participado de 

qualquer fase do procedimento que resultou na decisão recorrida.  
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Art.57 - Recebidos os autos, o Relator mandará preencher as lacunas que houver, podendo 

requisitar e fazer juntar documentos que entenda necessários, disso cientificando o 

recorrente, ou seu defensor.  

 

Art.58 - Quando o Relator entender oportuna a efetivação de diligência mediante a aprovação 

prévia do Órgão Especial, encaminhará os autos à mesa, independentemente de pauta, na 

primeira reunião, ordinária ou extraordinária, e proporá sua imediata apreciação.  

 

Art.59- O prazo para exame do processo e elaboração de voto pelo Relator será de quinze 

dias contados da data do recebimento dos autos ou, se for o caso, da finalização das 

diligências.  

 

Art.60 - Reputando que o processo se encontra pronto para julgamento, o Relator lançará seu 

visto e pedirá a inclusão na pauta de julgamentos.  

 

Art.61- O Presidente convocará reunião extraordinária para dentro de, no máximo, de 30 

(trintas) dias, ou,  

incluirá o processo na ordem do dia de reunião que porventura já esteja convocada, se isso 

for possível.  

 

Art.62- Com antecedência de pelo menos dois dias, a Secretaria encaminhará aos membros 

do Órgão Especial cópias da portaria inaugural; do interrogatório, se houver; da decisão 

proferida; e das razões do recurso.  

 

Parágrafo Único - O Relator poderá determinar o encaminhamento de seu relatório e de outras 

peças que reputar necessárias ao perfeito entendimento da questão.  

 

SEÇÃO II 

Do Julgamento do Recurso 

 

Art.63 - À hora marcada, verificando a existência de quorum para o início dos trabalhos, o 

Presidente declarará aberta a reunião, procedendo-se, em seguida, à leitura e discussão da 

ata de reunião de julgamento anterior, se houver.  

 

Parágrafo Único - Por deliberação do plenário, poderá ser dispensada a leitura da ata.  
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Art.64- Aprovada a ata, o Presidente relacionará os processos incluídos na pauta e 

estabelecerá a ordem em que serão julgados.  

 

§ 1o - Preferencialmente, será observada a seguinte ordem:  

 

I- processos adiados em razão de pedido de vista;  

 

II- processos adiados na forma do art.70, § Único;  

 

III -processos adiados para a realização de diligências;  

 

IV -demais processos.  

 

§ 2o - Havendo defensor constituído que deva produzir manifestação oral poder-se-á atribuir 

preferência ao processo respectivo.  

 

§ 3o - Qualquer alteração na ordem do dia deverá ser requerida verbalmente, no início da 

reunião, ou entre um julgamento e outro.  

 

Art.65 - Ao iniciar-se o julgamento, o Presidente anunciará o processo a ser examinado e 

convidará o Relator a tomar assento à Mesa.  

 

§ 1° - Nenhum processo será julgado na ausência do Relator, ainda que se trate de adiamento 

e já tenha ele proferido o seu voto.  

 

§ 2° - Desde que requerida no início do julgamento, será permitida a manifestação oral do 

recorrente, ou de seu defensor, e do Corregedor-Geral do Ministério Público ou do Procurador-

Geral de Justiça, nas hipóteses em que a decisão recorrida tenha sido proferida por um ou 

por outro.  

 

Art.66- O Relator fará a exposição do caso, sem manifestar seu voto.  

 

§ 1o - Concluído o relatório, na hipótese do § 2º do artigo anterior, o Presidente dará a palavra, 

sucessivamente, ao recorrente ou seu defensor e ao Procurador-Geral de Justiça ou 
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Corregedor-Geral do Ministério Público, conforme o caso, pelo prazo improrrogável de 15 

minutos a cada um, para a sustentação de suas razões.  

 

§ 2o - O recorrente, ou seu defensor, e o Procurador-Geral de Justiça ou o Corregedor-Geral 

do Ministério Público, no uso da palavra, poderão ser aparteados ou interrompidos pelo 

Presidente da reunião, devendo também prestar os esclarecimentos que lhes forem 

solicitados por qualquer dos membros do Órgão Especial, após a manifestação oral.  

 

Art.67 - A discussão e votação dos feitos será dirigida pelo Presidente do Órgão Especial, 

obedecidas as seguintes normas:  

 

I - o Relator proferirá seu voto em seguida ao relatório, a menos que se lhe intercale 

manifestação oral;  

 

II - findo o voto do Relator, o Presidente declarará aberto o prazo de 5 (cinco) minutos para 

inscrição dos que desejarem discutir a matéria;  

 

III - passar-se-á, então, à discussão, durante a qual poderão os membros do Órgão Especial 

antecipar seus votos;  

 

IV - cada um dos inscritos poderá falar durante 3 (três) minutos e os apartes, sempre curtos, 

dependerão de expressa concessão de quem estiver no uso da palavra;  

 

V- cada membro do Órgão Especial poderá falar duas vezes, no máximo;  

 

VI - encerrada a discussão, serão tomados os votos restantes, observada a ordem direta da 

antigüidade;  

 

VII - até ser proclamado o resultado, poderão os membros do Órgão Especial retificar seus 

votos, com breve fundamentação.  

 

Parágrafo Único - O disposto no inciso V não se aplica ao Relator do processo, que poderá 

usar da palavra sempre que reputar necessário, para apreciação de votos já proferidos.  
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Art.68 - Se algum dos membros do Órgão Especial requerer vista dos autos para estudo, o 

julgamento prosseguirá na próxima reunião extraordinária.  

 

§ 1o - Na retomada do julgamento, o Presidente fará breve resumo do caso e dirá como votou 

o relator.  

 

§ 2o - Se o julgamento tiver sido interrompido durante a discussão, nela se prosseguirá, 

concedendo-se a palavra a quem pediu a vista e reabrindo-se o prazo para inscrição dos que 

desejarem discutir a matéria.  

 

§ 3o - Interrompido o julgamento durante a votação, será dada a palavra a quem pediu o 

adiamento, seguindo-se manifestação do Relator e a tomada dos votos anteriormente 

proferidos, a começar pelo do Relator.  

 

§ 4o - Se algum voto for modificado, a discussão poderá ser reaberta a pedido de qualquer 

membro do Órgão Especial, prosseguindo-se na forma do art.67, incisos II a VI.  

 

§ 5o - Se, durante o adiamento, sobrevier modificação da composição do Órgão Especial pela 

renovação integral de seus membros eleitos (art.23 e 24 da Lei Complementar no 734/93), 

serão considerados inexistentes os atos já praticados, retomando-se o julgamento desde o 

início, com sorteio de novo Relator, se este tiver deixado o exercício.  

 

§ 6o - Salvo na hipótese do parágrafo anterior, por ocasião do julgamento adiado, serão 

computados, quanto ao mérito do recurso, os votos proferidos pelos membros do Órgão 

Especial que depois não comparecerem, mesmo que tenham deixado o exercício, desde que 

tais votos tenham sido favoráveis à defesa; nessa hipótese, não participarão do julgamento 

os membros suplentes que lhes tenham ocupado a vaga.  

 

§ 7o - Havendo mais de um pedido de vista, o prazo será comum, permanecendo os autos na 

Secretaria, dele extraindo-se tantas cópias quantas forem necessárias.  

 

§ 8o - Novo adiamento em razão de pedido de vista dependerá de aprovação da maioria 

absoluta do Órgão Especial.  
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Art.69 - Sempre que se suscitar preliminar ou prejudicial, passar-se-á, uma vez resolvida, à 

apreciação do mérito, se ainda for o caso.  

 

§ 1o - Havendo empate na votação de matéria preliminar ou prejudicial, o Presidente proferirá 

o voto de qualidade (art.13, IV).  

 

§ 2o - Versando a questão prévia sobre falha processual, irregularidade suprível ou 

providência para melhor instrução da causa, que o Relator tenha deixado à deliberação do 

Órgão Especial, o julgamento poderá ser convertido em diligência, a ser executada no âmbito 

da própria Secretaria, sob a direção do Relator.  

 

§ 3o - As diligências sem prazo fixado serão cumpridas em trinta dias.  

 

Art.70- As deliberações serão tomadas por maioria de votos.  

 

Parágrafo Único - Não se alcançando quorum no momento da deliberação, mas havendo 

ainda membros do Órgão Especial em exercício que não estejam presentes, o julgamento 

será adiado para intervenção daqueles, hipótese em que se facultará a manifestação oral, na 

forma do art.66, § 1o.  

 

Art.71 - Sempre que o objeto da decisão puder ser decomposto em questões distintas, cada 

uma delas será votada separadamente.  

 

Art.72 - Firmando-se mais de duas opiniões sobre o julgamento de mérito do recurso, sem 

que nenhuma alcance maioria, o Presidente submeterá duas delas, a mais severa e a mais 

branda, à deliberação do Órgão Especial; eliminada uma delas, incluirá outra para o mesmo 

fim, sempre respeitado o confronto entre a mais severa e a mais branda das remanescentes, 

até que fiquem reduzidas a duas, que serão votadas em definitivo.  

 

§ 1o - Se houver empate, prevalecerá sempre a decisão mais favorável ao recorrente.  

 

§ 2o - O membro do Órgão Especial vencido em matéria preliminar ou prejudicial poderá, não 

obstante, proferir voto de mérito.  

 

§ 3o - O Órgão Especial não poderá agravar a pena imposta ao recorrente.  
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SEÇÃO III 

Da Decisão e de sua Redação 

 

Art.73 - O Presidente, ultimado o julgamento, proclamará o resultado e determinará ao 

Secretário que o registre nos autos, em breve resumo, através de despacho.  

 

Art.74 - Do julgamento do Órgão Especial será lavrada Decisão, devidamente fundamentada 

quanto à solução vencedora e à especificação de seus limites, de modo a facilitar sua 

execução e o exercício do direito de defesa.  

 

Art.75 - A Decisão redigida pelo Relator sorteado ou designado levará a data da reunião em 

que se ultimar o julgamento e será autenticada com a assinatura do Relator.  

 

§ 1o - No final da Decisão, constarão os nomes do Presidente e dos demais membros do 

Órgão Especial que participaram do julgamento, indicados os vencidos, se houver.  

 

§ 2° - Vencido, o membro do Órgão Especial poderá declarar seu voto, requerendo ao 

Presidente seja tal propósito anotado nos autos (art.73).  

 

Art.76 - Vencido o Relator na questão principal, ainda que em parte, o Presidente da reunião 

designará o prolator do primeiro voto vencedor para redigir a Decisão, salvo deliberação em 

contrário do Órgão Especial.  

 

Art.77 - A Decisão será lavrada dentro de quinze dias contados da reunião de julgamento.  

 

§ 1o - Para declaração de voto, o prazo será de cinco dias.  

 

§ 2o - Se, depois do julgamento e antes da conferência e lavratura da Decisão, o membro do 

Órgão Especial incumbido de sua redação vier a falecer, aposentar-se ou afastar-se por prazo 

superior a trinta dias, o Presidente designará para esse fim aquele que, com voto vencedor, 

seguiu-se imediatamente ao Relator, na ordem de votação.  
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Art.78 - Antes de juntá-la aos autos, o Secretário conferirá a Decisão com o seu despacho 

lançado nos autos (art.73); se houver alguma discrepância, os autos serão encaminhados à 

mesa e o Órgão Especial retificará a incorreção.  

 

§ 1° - Havendo divergência entre a Decisão já assinada e o despacho do Secretário (art.73) 

ou a ata, caberá a qualquer dos membros do Órgão Especial, mediante exposição verbal, e 

ao recorrente e ao Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor-Geral do Ministério Público, 

conforme o caso, pedir a emenda adequada.  

 

§ 2o - Verificando o Órgão Especial que o erro está na Decisão, será esta retificada ou 

substituída.  

 

§ 3o - As retificações previstas nos dispositivos anteriores constarão sempre de ata e serão 

publicadas no órgão oficial.  

 

Art.79 - O Secretário diligenciará a intimação pessoal do recorrente, salvo de for revel ou a 

ela se furtar, hipótese em que será feita através de publicação no Diário Oficial por 3 (três) 

vezes.  

 

Art.80 - Das reuniões se lavrará, em livro próprio, ata circunstanciada, que será lida, discutida, 

emendada quando necessário e votada no início da reunião imediata.  

 

§ 1° - A ata mencionará:  

 

I - a data da reunião e a hora em que for aberta e encerrada;  

 

II - os nomes do Presidente, do Secretário e, pela ordem direta de antigüidade, dos membros 

do Órgão Especial que tenham comparecido.  

 

III - o andamento dos trabalhos, relacionando os processos julgados, os nomes dos Relatores, 

dos recorrentes e seus defensores que se tenham manifestado oralmente e o resultado das 

votações, bem como os nomes dos membros do Órgão Especial vencidos, a designação de 

Relator, quando houver, e o mais que na reunião ocorrer.  
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§ 2° - No interesse do Órgão Especial, e para sua exclusiva utilização, poderá ser organizado 

o serviço de taquigrafia, de estenotipia, de gravação ou outro meio adequado das reuniões e 

julgamentos.  

 

CAPÍTULO II 

Do Recurso contra Decisão em Procedimento de Remoção e Disponibilidade 

Compulsórias 

 

Art. 81 - A interposição, processamento e julgamento do recurso contra decisão do Conselho 

Superior do Ministério Público em procedimento de remoção e disponibilidade compulsórias 

observará, no que couber, o disposto no Capítulo I deste Título.  

 

CAPÍTULO III 

Do Recurso contra Decisão sobre Vitaliciamento 

 

Art. 82 - A interposição, processamento e julgamento do recurso contra decisão do Conselho 

Superior do Ministério Público em procedimento de confirmação de vitaliciamento, interposto, 

conforme o caso, pelo interessado ou pelo Corregedor-Geral, observará, no que couber, o 

disposto no Capítulo I deste Título.  

 

CAPÍTULO IV  

Do Recurso contra Decisão de Recusa do Membro do Ministério Público Mais Antigo no 

Concurso de Remoção ou Promoção  

 

Art. 83 - A interposição, processamento e julgamento do recurso de decisão do Conselho 

Superior do Ministério Público de recusa do membro do Ministério Público mais antigo no 

concurso de remoção ou promoção, observará, no que couber, o disposto no Capítulo I deste 

Título.  

 

Parágrafo Único - O Conselho Superior do Ministério Público só poderá fixar a indicação após 

o julgamento do recurso.  

 

CAPÍTULO V 

Do Recurso contra Decisão em Reclamação contra Quadro De Antigüidade 
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SEÇÃO I 

Da Interposição e Processamento do Recurso 

 

Art. 84 - O recurso da decisão do Conselho Superior proferida em reclamação contra a própria 

posição na lista de antigüidade, será interposto por petição dirigida ao Procurador-Geral de 

Justiça, acompanhada das respectivas razões, no prazo de 10 (dez) dias da publicação no 

Diário Oficial.  

 

Parágrafo Único - O Presidente reunirá, em um único expediente, todas as reclamações 

apresentadas, encaminhando-as ao Secretário, que o destinará ao Presidente da Comissão 

de Assuntos Administrativos.  

 

SEÇÃO II 

Do Julgamento 

 

Art. 85 - Assim que receber o parecer e conclusões da Comissão de Assuntos Administrativos, 

o Presidente incluirá a matéria na ordem do dia da primeira reunião ordinária.  

 

Art. 86 - O julgamento observará, no que couber, o disposto no Capítulo I deste Título.  

 

§ 1o - Ao decidir, o Órgão Especial do Colégio de Procuradores poderá realizar os 

reajustamentos necessários no quadro de antigüidade, ainda que desfavoreça o reclamante, 

limitando-se, todavia, ao exame dos casos constantes das reclamações feitas.  

 

§ 2o - Da decisão, o reclamante será cientificado, por ofício ou publicação no Diário Oficial.  

 

TÍTULO III 

Da Revisão de Processo Administrativo Disciplinar 

 

CAPÍTULO I 

Do Pedido e seu Processamento 

 

Art.87- O pedido de revisão de processo administrativo disciplinar de que tenha resultado a 

imposição de pena será formulado através de petição dirigida ao Procurador-Geral de Justiça.  
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§ 1o - A petição, que conterá desde logo as razões, será instruída com as provas que o 

requerente possuir e com a indicação daquelas que pretenda produzir.  

 

§ 2o - A simples alegação da injustiça de decisão não será considerada como fundamento 

para a revisão.  

 

§ 3o - Não será admitida a reiteração de pedido pelo mesmo fundamento.  

 

Art.88 - A instauração do processo revisional poderá ser requerida pelo próprio interessado 

ou, se falecido ou interdito, por seu curador, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.  

 

Art. 89 - Deferindo o processamento do pedido de revisão, o Presidente do Órgão Especial 

realizará, na primeira reunião, ordinária ou extraordinária, o sorteio do Relator, encaminhando-

lhe os autos dentro das próximas 48 (quarenta e oito horas).  

 

Parágrafo Único - Não poderá ser Relator o Procurador de Justiça que houver participado de 

qualquer fase do procedimento na na primeira instância administrativa, bem como aquele que 

tenha sido Relator do recurso julgado pelo Órgão Especial.  

 

Art.90 - Recebidos os autos, o Relator mandará preencher as lacunas que houver, podendo 

requisitar e fazer juntar documentos que entenda necessários, disso cientificando o 

recorrente, ou seu defensor.  

 

Art.91 - O Relator indeferirá a produção de provas que entender desnecessárias ou 

impertinentes.  

 

Art.92 - Quando o Relator entender oportuna a efetivação de diligência mediante a aprovação 

prévia do Órgão Especial, encaminhará os autos à mesa, independentemente de pauta, na 

primeira reunião, ordinária ou extraordinária, e proporá sua imediata apreciação.  

 

SEÇÃO II 

Do Julgamento 

 

Art. 93 - O julgamento do pedido de revisão observará, no que couber, o disposto no Capítulo 

I do Título II deste Livro.  
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LIVRO VI 

Das Disposições Finais 

 

Art. 94 - Este Regimento Interno entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

 

Art.2o - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições 

em contrário.  

  

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 113(129), sábado, 12 de julho de 2003 – p.39 

 

 

 

 

 


