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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA 

ÓRGÃO ESPECIAL 
RESOLUÇÃO Nº. 458- CPJ, DE 9 DE MAIO DE 2006  

(PTS. Nº. 18.648/95 E Nº. 28.776/06) 
 

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 

 

 Altera o regimento interno do Colégio de 
Procuradores de Justiça 
 

 

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

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

de 26 de novembro de 1993, resolve:  

 

Art. 1º. O regimento interno do Colégio de Procuradores de Justiça, aprovado pela Resolução 

nº. 77-CPJ, de 28 de dezembro de 1995, passa a vigorar com as seguintes alterações:  

 

I - "Art. 35. São elegíveis para o Órgão Especial os Procuradores de Justiça eleitores, exceto: 

(NR)  

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

 

II - "Art. 36. Na primeira quinzena do mês de outubro dos anos ímpares, o Procurador-Geral 

de Justiça publicará aviso contendo as instruções para as eleições, observadas as seguintes 

normas: (NR)  

 

I - a inscrição de candidatos será feita na segunda quinzena de outubro; (AC)  

 

II - o Procurador-Geral de Justiça decidirá sobre as candidaturas e fará publicar a relação de 

candidatos admitidos até 72 (setenta e duas) horas após o encerramento das inscrições; (AC)  

 

III - do indeferimento caberá recurso para o Órgão Especial do Colégio de Procuradores, que 

se reunirá extraordinariamente, se for o caso. (AC)"  

 

III - "Art. 40. A cédula conterá os nomes dos Procuradores de Justiça inscritos, na ordem 

alfabética de seus prenomes, a cada um correspondendo um número, em ordem sequencial 

crescente. (NR)  
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§ 1º. Se o número de candidatos inscritos for inferior a 25 (vinte e cinco), a cédula conterá o 

nome de todos os Procuradores de Justiça elegíveis (art. 35), independentemente de 

inscrição. (AC)  

 

§ 2º. Na hipótese do parágrafo anterior, os nomes dos Procuradores de Justiça inscritos 

figurarão à frente, em lista separada, seguindo-se outra, com os nomes dos demais, 

igualmente por ordem alfabética de seus prenomes. (AC)"  

 

Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

 

São Paulo, 9 de maio de 2006.  

 

RODRIGO CÉSAR REBELLO PINHO  

Procurador-Geral de Justiça 
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