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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA 

ÓRGÃO ESPECIAL 
ATO NORMATIVO Nº. 411-CPJ, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2005 (PT. Nº. 18.647/95) 

 

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

Altera o Regimento Interno do Órgão Especial 
do Colégio de Procuradores de Justiça, 
aprovado pelo Ato Normativo nº 78 – CPJ, de 
28 de dezembro de 1995 

 

O Colégio de Procuradores de Justiça, por meio de seu Órgão Especial, no uso da 

atribuição que lhe é conferida pelo § 2º do art. 23 da Lei Complementar Estadual nº. 734, de 

26 de novembro de 1993, e considerando a deliberação ocorrida na reunião ordinária do 

colegiado, realizada em 9 de novembro de 2005, resolve: 

 

Art. 1º. O Regimento Interno do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, 

aprovado pelo Ato Normativo nº. 78-CPJ, de 28 de dezembro de 1995, e com a redação que 

lhe foi dada pelo Ato Normativo nº. 322-CPJ, de 11 de julho de 2003, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 

 

I - "Art. 13. ..................................................................................... 

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

III - encaminhar ao secretário a pauta das reuniões ordinárias e de sua ordem do dia, com 

antecedência mínima de 3 (três) dias; (NR) 

 

......................................................................................................." 

 

II - "Art. 24. As reuniões ordinárias realizar-se-ão, salvo deliberação em contrário, às quartas-

feiras, às 13h30min. (NR) 

......................................................................................................." 

 

III - "Art. 26. O presidente encaminhará ao secretário a pauta da reunião contendo a ordem 

do dia e os respectivos expedientes, com antecedência mínima de 3 (três) dias. (NR)" 

 

IV - "Art. 29. .................................................................................. 

 

§ 1º. Não havendo quorum, aguardar-se-á durante 30 (trinta) minutos. Após este prazo, 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/590compilado.pdf
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persistindo a falta de quorum, ficará prejudicada a reunião e a matéria será incluída na pauta 

da reunião seguinte. (NR) 

......................................................................................................." 

 

V - "Art. 36. .................................................................................. 

 

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

§ 3º. Apresentado o parecer da comissão, a proposta só poderá ser retirada com a 

concordância da maioria do plenário. (AC)" 

 

VI - "Art. 37. .................................................................................. 

 

§ 1º. Ocorrendo pedido de vista, a discussão será adiada para a reunião ordinária seguinte, 

salvo se houver urgência, assim declarada pelo presidente, hipótese em que o pedido será 

submetido ao plenário e dependerá de aprovação da maioria absoluta. (NR) 

......................................................................................................." 

 

VII - "Art. 60. Reputando que o processo se encontra pronto para julgamento, o relator lançará 

seu relatório nos autos, indicará as peças que deverão ser copiadas e enviadas aos demais 

membros do Órgão Especial e pedirá a inclusão do feito na pauta de julgamentos. (NR)" 

 

VIII - "Art. 61. O secretário incluirá o processo na ordem do dia da reunião ordinária seguinte. 

(NR)" 

 

IX - "Art. 62. Com antecedência de pelo menos 3 (três) dias, o secretário encaminhará aos 

membros do Órgão Especial cópias dos documentos indicados pelo relator. (NR) 

Parágrafo único. Revogado." 

 

X - "Art. 68. Se houver pedido de vista por algum membro do Órgão Especial, o julgamento 

prosseguirá na reunião ordinária seguinte, salvo deliberação do plenário em contrário. (NR) 

......................................................................................................." 
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Art. 2º. Este ato normativo entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

 

RODRIGO CÉSAR REBELLO PINHO 

Procurador-Geral de Justiça e 

Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça 

 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, p.32, de 24 de novembro de 2005.  

 

 

 

 

  

 

 


