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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
RESOLUÇÃO Nº 406/2005-PGJ, DE 21 DE SETEMBRO DE 2005 

 (PT. Nº. 98.313/05) 
 

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 
 Estabelece instruções para a eleição de seis 

membros do Conselho Superior do Ministério 
Público, de acordo com o disposto no artigo 
27 da Lei Complementar Estadual nº 734, de 
26 de novembro de 1993 
 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo § 2º 

do art. 27 da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993 - acrescentado 

pelo art. 5º da Lei Complementar Estadual nº 945, de 8 de julho de 2003-, e considerando a 

necessidade de baixar instruções para a eleição, pelos membros da carreira que não integram 

o Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, de seis membros do Conselho 

Superior do Ministério Público, a ser realizada no dia 3 de dezembro de 2005,  

 

RESOLVE: 

 

Capítulo I 

Da capacidade eleitoral 

 

Art. 1º. São eleitores todos os membros do Ministério Público de primeira e segunda 

instâncias, exceto aqueles que, na data de eleição, integrarem o Órgão Especial do Colégio 

de Procuradores de Justiça. 

 

Art. 2º. Somente poderá concorrer à eleição o procurador de Justiça em exercício que se 

inscrever como candidato ao cargo de conselheiro, mediante requerimento dirigido ao 

procurador-geral de Justiça. 

Parágrafo único. É inelegível o procurador de Justiça:  

I - que, no atual período, integra ou integrou, em caráter efetivo, o Conselho Superior do 

Ministério Público, por eleição ou como membro nato; 

II - afastado da carreira, salvo se tiver reassumido suas funções no Ministério Público até o 

dia 4 de outubro de 2005. 

 

https://www.al.sp.gov.br/norma/14474
https://www.al.sp.gov.br/norma/14474
https://www.al.sp.gov.br/norma/2075
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Capítulo II 

Da inscrição 

 

Art. 3º. O requerimento de inscrição como candidato deverá ser apresentado ao protocolo 

geral do Ministério Público no período de 17 a 31 de outubro de 2005, das 9 (nove) às 18 

(dezoito) horas. 

 

Art. 4º. Até o dia 8 de novembro de 2005 o procurador-geral de Justiça fará publicar no Diário 

Oficial do Estado sua decisão, com a relação dos candidatos habilitados e daqueles cujo 

pedido de inscrição foi indeferido. 

§ 1º. No caso de indeferimento, o interessado, no prazo de 2 (dois) dias, poderá apresentar 

pedido de reconsideração ao procurador-geral de Justiça, que o decidirá também no prazo de 

2 (dois) dias, providenciando a imediata publicação de sua decisão no Diário Oficial do Estado. 

§ 2º. Se o pedido de reconsideração for indeferido, o interessado, no prazo de 2 (dois) dias, 

poderá interpor recurso ao Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, que o 

decidirá no prazo de 5 (cinco) dias, intimando-se o interessado da decisão por meio do Diário 

Oficial do Estado. 

§ 3º. Os prazos para apresentar o pedido de reconsideração e para interpor o recurso: 

I - somente começam a correr do 1º (primeiro) dia útil depois da publicação da respectiva 

decisão; 

II - serão computados excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento; 

III - consideram-se prorrogados até o primeiro dia útil se o vencimento cair em feriado ou em 

dia em que o protocolo geral do Ministério Público não funcionar ou for encerrado antes da 

hora normal. 

 

Art. 5º. A cédula de votação conterá os nomes dos candidatos habilitados, dispostos em 

ordem alfabética. 

Parágrafo único. Para facilitar a totalização dos votos por meio eletrônico, a cada candidato 

será atribuído um número na cédula, em ordem consecutiva, a partir do algarismo 1 (um), em 

correspondência perfeita com a sua posição segundo a classificação alfabética. 

 

Capítulo III 

Da votação 

 

Seção I 
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Das normas gerais 

 

Art. 6º. A eleição realizar-se-á no Edifício Campos Salles, sede do Ministério Público do 

Estado de São Paulo, e em locais das cidades que forem sedes das áreas regionais 

administrativas da Instituição, sob a presidência do procurador-geral de Justiça, em escrutínio 

secreto, no dia 3 de dezembro de 2005, nos seguintes horários: 

I - das 8 (oito) às 17 (dezessete) horas, no Edifício Campos Salles; 

II - das 8 (oito) às 13 (treze) horas, nas cidades de Araçatuba, Bauru, Campinas, Franca, 

Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté. 

§ 1º. Os membros da Instituição poderão, até 31 de outubro de 2005, mediante requerimento 

dirigido ao procurador-geral de Justiça, optar por uma das localidades referidas nos incisos I 

e II do presente artigo, em que pretendam exercer o direito de voto. 

§ 2º. Na ausência da indicação prevista no parágrafo anterior, incidirão as seguintes regras: 

I - os procuradores de Justiça, os promotores de Justiça lotados na comarca da Capital e os 

promotores de Justiça cujos cargos integrem promotorias de Justiça vinculadas à área 

regional administrativa da Capital exercerão o direito de voto no Edifício Campos Salles; 

II - os promotores de Justiça cujos cargos integrem promotorias de Justiça não compreendidas 

dentre as mencionadas no inciso anterior exercerão o direito de voto na cidade que for sede 

da área regional administrativa a que estiver vinculada a respectiva promotoria de Justiça; 

III - os promotores de Justiça substitutos exercerão o direito de voto na cidade que for sede 

da área regional administrativa correspondente à comarca-sede da circunscrição judiciária a 

que estiverem vinculados. 

§ 3º. Os locais de votação dos membros do Ministério Público referidos nos incisos II e III do 

§ 2º deste artigo serão, tanto quanto possível, os que servirem como sede das áreas regionais 

administrativas da Instituição. 

§ 4º. Os endereços dos locais de votação serão publicados no Diário Oficial do Estado com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias da data da eleição. 

 

Art. 7º. O procurador-geral de Justiça designará os secretários-executivos das promotorias 

de Justiça da sede de cada área administrativa regional a fim de que supervisionem, 

conjuntamente, o processo eleitoral local, encarregando-os da recepção dos votos, da guarda 

da respectiva urna e do seu transporte do local de votação ao Edifício Campos Salles. 

Parágrafo único. O procurador-geral de Justiça igualmente designará, em cada área 

administrativa regional, funcionários ou servidores do Ministério Público, incumbindo-lhes de 

auxiliar os secretários-executivos na condução do processo eleitoral local.  
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Art. 8º. Fica facultado aos candidatos, ou aos representantes por eles credenciados junto à 

Procuradoria-Geral de Justiça, a fiscalização ininterrupta de todo o processo de votação, bem 

como, em sendo o caso, do transporte das urnas, durante todo o trajeto, do local de votação 

ao Edifício Campos Salles. 

 

Seção II 

Do voto 

 

Art. 9º. O voto será pessoal e direto, sendo proibido exercê-lo por procurador, portador ou via 

postal. 

 

Art. 10. O voto é plurinominal, podendo o eleitor votar em até 6 (seis) nomes constantes da 

cédula oficial. 

 

Art. 11. O voto é obrigatório, constituindo o seu exercício dever funcional. 

Parágrafo único. O voto será facultativo para os membros do Ministério Público em gozo de 

férias, licença ou afastamento da carreira. 

 

Art. 12. O voto é secreto, exercido em cabine indevassável e vedada a identificação 

 

Seção III 

Do processo de votação 

 

Art. 13. A votação terá início às 8 (oito) horas de 3 de dezembro de 2005, procedendo-se à 

abertura da urna, no Edifício Campos Salles, pelo procurador-geral de Justiça, e, nos locais 

de votação das cidades que forem sedes das áreas regionais administrativas do Ministério 

Publico, pelos secretários-executivos designados pelo procurador-geral de Justiça na forma 

do artigo 7º desta resolução. Parágrafo único. Haverá, em cada local de votação, uma única 

urna receptora dos votos. 

 

Art. 14. O eleitor, depois de assinar o livro de registro de votação na linha correspondente ao 

seu nome, receberá, com o envelope rubricado pelo procurador-geral de Justiça, a cédula 

oficial de votação e, na cabine indevassável, assinalará seu voto no quadro correspondente 

a cada nome escolhido, depositando em seguida o envelope fechado na urna. 
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Parágrafo único. Tendo em vista a quantidade de eleitores e a necessidade de facilitar o 

processo de votação, poderá haver tantos livros de registro de votação quantos forem 

necessários; haverá, no entanto, uma única urna para a recepção dos votos. 

 

Art. 15. Ao fim do período definido no artigo 6º desta resolução, as urnas serão lacradas pelo 

procurador-geral de Justiça, no caso da votação ocorrida no Edifício Campos Salles, ou pelos 

secretários-executivos designados pelo procurador-geral de Justiça na forma do artigo 7º 

desta resolução, no caso das votações ocorridas nas cidades que forem sedes das áreas 

regionais administrativas do Ministério Publico, procedendo-se, nesta última hipótese, ao 

transporte imediato das urnas dos locais de votação ao Edifício Campos Salles. 

 

Capítulo IV 

Da apuração 

 

Art. 16. O procurador-geral de Justiça designará, até 1º de dezembro de 2005, os membros 

do Ministério Público que irão auxiliá-lo no processo de totalização dos votos e os que 

integrarão as juntas de apuração. 

Parágrafo único. Cada junta de apuração será composta por três membros do Ministério 

Público. 

 

Art. 17. A apuração, a realizar-se no Edifício Campos Salles no próprio dia 3 de dezembro de 

2005, ocorrerá tão logo sejam recebidas todas as urnas provenientes dos locais de votação.  

Parágrafo único. Uma vez iniciada, a apuração se estenderá, sem interrupção, pelo período 

que for necessário até a proclamação do resultado. 

 

Art. 18. O processo de apuração se iniciará pela contagem dos votos depositados em cada 

urna, a fim de que se verifique a coincidência do respectivo número de envelopes com o 

número de assinaturas constantes dos respectivos livros de registro de votação.  

§ 1º. Logo depois da conferência referida no caput deste artigo, todos os envelopes contendo 

as cédulas oficiais serão reunidos em uma única urna, onde serão misturados de tal maneira 

que não seja possível, na sequência, determinar a origem do voto. 

§ 2º. Em seguida à mistura determinada pelo § 1º deste artigo, os envelopes contendo as 

cédulas oficiais serão retirados da urna e repartidos em lotes, de acordo com o número de 

juntas de apuração. 
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§ 3º. Caberá a cada junta de apuração abrir os envelopes contendo a cédula oficial e apurar 

os votos. 

§ 4º. As cédulas oficiais de cada lote, depois da contagem e da conferência, serão 

encaminhadas ao procurador-geral de Justiça para a totalização, com as respectivas planilhas 

assinadas pelos componentes da junta de apuração. 

 

Art. 19. Serão considerados nulos os votos: 

I - cuja cédula ou cujo envelope que a contenha possua anotação ou sinal que possa identificar 

o eleitor; 

II - cuja cédula contenha a assinalação de mais de 6 (seis) nomes; 

III - encaminhados por via postal, malote, portador ou exercidos por procurador. 

 

Art. 20. Consideram-se votos em branco tantos quantos faltarem, em cada cédula, para o 

total de 6 (seis). 

 

Capítulo V 

Da proclamação do resultado 

 

Art. 21. Encerrada a apuração, serão imediatamente proclamados os eleitos, considerando-

se tais os 6 (seis) mais bem votados. 

§ 1º. Em caso de empate, será considerado eleito o mais antigo na segunda instância; 

persistindo o empate, o mais antigo na carreira; em caso de igualdade, o mais idoso. 

§ 2º. Serão suplentes dos eleitos os procuradores de Justiça que se seguirem na ordem de 

votação, observado o critério de desempate previsto no § 1º deste artigo. 

 

Art. 22. O resultado geral da eleição, com os nomes dos candidatos e o respectivo número 

de votos, será publicado na edição imediatamente subsequente do Diário Oficial do Estado. 

 

Capítulo VI 

Das disposições finais 

 

Art. 23. Os incidentes durante o processo de votação e de apuração serão resolvidos pelo 

Procurador-Geral de Justiça.  

 

Art. 24. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
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São Paulo, 21 de setembro de 2005. 

 

 

RODRIGO CÉSAR REBELLO PINHO 

Procurador-Geral de Justiça 

 

 

 

 

  

Publicado em: Diário Oficial, Poder Executivo, Seção I, São Paulo, v. 115, n. 180, p. 33-34, 22 de setembro de 2005. 
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