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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA 

ÓRGÃO ESPECIAL 
ATO NORMATIVO Nº. 457- CPJ, DE 4 DE MAIO DE 2006  

(PTS. Nº. 18.647/95 E Nº. 15.567/06) 
 

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 

 

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 pelos Atos Normativos nº. 281-CPJ, de 15 de maio de 2002, nº. 322-CPJ, de 11 

de julho de 2003, e nº. 411-CPJ, de 23 de novembro de 2005, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 

 

I - "Art. 17. .................................................................................... 

 

§ 1º. As proposições que versem sobre matéria prevista no artigo 12, § 3º, III e IV, serão 

distribuídas a uma das comissões permanentes, de acordo com a sua natureza. (NR) 

 

§ 2º. O presidente da comissão permanente que receber o expediente referido no caput deste 

artigo designará, desde logo, um dos membros da comissão como relator da matéria. (AC) 

 

§ 3º. O prazo para exame dos autos e elaboração de parecer pelo relator e pelos demais 

membros da comissão é de 60 (sessenta) dias. (AC) 

 

§ 4º. O membro da comissão que não concordar com a manifestação do relator poderá 

apresentar voto em separado, dentro do mesmo prazo de 60 (sessenta) dias estabelecido no 

parágrafo anterior. (AC)" 

 

II - "Art. 37. ................................................................................... 

 

§ 1º. Ocorrendo pedido de vista, o prazo para a apresentação do voto será de 30 (trinta) dias, 

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

decidirá, por maioria, o prazo a ser assinalado. (NR) 
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§ 2º. Havendo mais de um pedido de vista, o prazo previsto no parágrafo anterior será dividido 

entre os procuradores de justiça que os formularem. (NR) 

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

 

Art. 2º. Este ato normativo entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

São Paulo, 4 de maio de 2006. 

 

 

RODRIGO CÉSAR REBELLO PINHO 

 

 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 17 de maio de 2006. 

 

 

 

  

 

 


