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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA 

ÓRGÃO ESPECIAL 
ATO NORMATIVO Nº. 483-CPJ, DE 27 DE SETEMBRO DE 2006  

(PTS. Nº. 18.647/95 E Nº 32.878/06) 
 

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, 
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, usando das 

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº. 734, 

de 26 de novembro de 1993, 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, com a redação dada 

pelos Atos Normativos nº. 147-CPJ, de 13 de julho de 1998, nº. 281-CPJ, de 15 de maio de 

2002, nº. 322-CPJ, de 11 de julho de 2003, nº. 411-CPJ, de 23 de novembro de 2005, nº. 457-

CPJ, de 4 de maio de 2006, e nº. 479-CPJ, de 7 de agosto de 2006, passa a vigorar com as 

seguintes modificações: 

 

I – “Art. 10. ....................................................................................................:  

 

I – o de “Presença”, para assinatura, por ordem decrescente de antigüidade, dos procuradores 

presentes em quaisquer de suas reuniões; (NR) 

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

 

VII – o de “Distribuição-A”, para registro de sorteio de relator para recurso interposto contra 

decisão  relativa a vitaliciamento, disponibilidade, remoção compulsória por interesse público, 

condenatória em procedimento disciplinar de membro do Ministério Público, bem como da 

revisão do processo disciplinar; (AC) 

 

VIII – o de “Distribuição-B”, para registro de sorteio de relator para recurso interposto contra 

decisão prolatada em reclamação sobre o quadro geral de antigüidade e de recusa na 

indicação por antigüidade procedida pelo Conselho Superior do Ministério Público; (AC) 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/590compilado.pdf
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IX – o de “Distribuição-C”, para registro de sorteio de relator para recurso contra decisão de 

arquivamento de inquérito policial ou peças de informação determinado pelo procurador-geral 

de Justiça, nos casos de sua atribuição originária; (AC) 

 

X – o de “Distribuição-D”, para registro de indicação, por sorteio, de três procuradores de 

Justiça para acompanhar sindicância ou processo administrativo instaurado contra procurador 

de Justiça. (AC)” 

 

II – “Art. 12. .................................................................................................... 

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

§ 3º. .............................................................................................................:  

 

XVIII – deliberar sobre a constituição de comissão de caráter transitório para os fins do art. 

235, parágrafo único; aprovar o nome de procurador de Justiça indicado na forma do art. 231, 

caput; indicar, por sorteio, três procuradores de Justiça para os fins constantes do art. 252, § 

1º, todos da Lei Orgânica do Ministério Público de São Paulo; (NR)” 

 

III – “Art. 53. ……………………………………..........................................: 

 

I – ................................................................................................................: 

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

f) de arquivamento de inquérito policial ou peças de informação determinado pelo procurador-

geral de Justiça, nos casos de sua atribuição originária. (AC)” 

 

IV – “Art. 54-A. Para efeito de sorteio de relator, os integrantes do Órgão Especial serão 

numerados por ordem decrescente de antigüidade e assim inscritos nos livros referidos no 

art. 10, incisos VII a IX. (AC) 

 

§ 1º. O sorteio,  nas modalidades de expedientes agrupadas em cada um dos referidos livros, 

será feito alternadamente entre membros natos e membros eleitos. (AC) 

 

§ 2º. Em cada sorteio, serão colocados em urna, ou equipamento similar, os números relativos 

aos membros natos ou eleitos, obedecida a alternatividade referida no parágrafo anterior. (AC) 
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§ 3º. Uma vez sorteado, o membro do Órgão Especial só terá recolocado o seu número 

quando todos os demais tiverem sido igualmente sorteados para  aquela modalidade de 

expediente. (AC) 

 

§ 4º. No caso de falecimento, aposentadoria ou afastamento por mais de trinta dias de 

membro nato ou eleito, o número deste será transmitido ao seu substituto temporário ou 

definitivo, cujo nome será inscrito nos livros na vaga do substituído. (AC) 

 

§ 5º. No caso de falecimento, aposentadoria ou afastamento por mais de trinta dias de relator 

sorteado, o presidente procederá a novo sorteio entre os membros natos ou eleitos, conforme 

a origem do substituído, incluindo na urna o número do substituto. (AC) 

 

§ 6º. Não se considera afastamento, para os fins dos parágrafos anteriores, o gozo de férias, 

licença-prêmio ou compensação. (AC) 

 

§ 7º. Se o relator sorteado manifestar impedimento ou suspeição, em qualquer fase do 

processo, proceder-se-á a novo sorteio para indicação de substituto, ficando o substituído 

automaticamente indicado para o expediente subseqüente da mesma modalidade, fazendo-

se anotação no livro respectivo para, mediante compensação, assegurar a alternatividade 

referida no § 1º. (AC) 

 

§ 8º. Salvo na hipótese da parte final do § 10,  o procedimento do § 7º  será adotado ainda 

quando o impedimento ou suspeição for declarado antes do sorteio. (AC) 

 

§ 9º. Findos os mandatos anteriores, os novos membros eleitos serão inscritos nos livros e 

numerados por ordem decrescente de antigüidade. (AC) 

 

§ 10. Não poderão ser relatores o procurador-geral de Justiça, o corregedor-geral do Ministério 

Público, o secretário do Órgão Especial, bem como o membro do Órgão Especial que tenha 

participado, em qualquer fase, do procedimento de que resultou a decisão recorrida. (AC)” 

 

V – “Art. 54-B. Para efeito de indicação para acompanhar sindicância ou processo 

administrativo instaurado contra procurador de Justiça, os integrantes do Órgão Especial 

serão numerados por ordem decrescente de antigüidade e assim inscritos no livro referido no 
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art. 10, inciso X, procedendo-se ao sorteio na forma prevista no art. 54-A e seus parágrafos. 

(AC)” 

 

VI – “Art. 59. O prazo para exame dos autos e elaboração de voto pelo relator será de quinze 

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

diligências, podendo ser prorrogado por igual prazo, justificada a dilação pelo relator. (NR)” 

 

VII – “Art. 68. Havendo pedido de vista, o julgamento prosseguirá na reunião ordinária 

subseqüente ou em reunião extraordinária. (NR) 

 ....................................................................................................................” 

 

VIII – “Art. 76. Vencido o relator na questão principal, ainda que parcialmente, e não havendo 

consenso na indicação de quem o substitua na redação da decisão, o presidente sorteará 

dentre os que votaram majoritariamente aquele a quem incumbirá fazê-lo. (NR)” 

 

IX – “Art. 77. .................................................................................................. 

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

 

§ 2º. Se, depois do julgamento e antes da conferência e lavratura da decisão, o relator, ou 

quem o substituir, vier a falecer, aposentar-se ou se afastar por mais de trinta dias (art. 54-A, 

§ 6º), proceder-se-á na forma prevista no artigo 76. (NR)” 

 

X – “Art. 84. ................................................................................................ 

 

Parágrafo único. O procurador-geral fará reunir em um único expediente todos os recursos 

apresentados. (NR)” 

 

XI – “Art. 85. O procurador-geral incluirá o expediente na ordem do dia da primeira reunião 

ordinária. (NR)” 

 

XII – “Art. 86. O processamento e o julgamento dos recursos observará, no que couber, o 

disposto no Capítulo I deste Título. (NR) 
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§ 1º. Ao decidir, o Órgão Especial fará as correções necessárias no Quadro de Antigüidade, 

ainda que desfavoreça o recorrente, limitando-se, todavia, ao exame das reclamações feitas. 

(NR) 

...................................................................................................................” 

 

XIII – “Capítulo VI – Do recurso contra decisão de arquivamento de inquérito policial ou peças 

de informação determinado pelo procurador-geral de Justiça nos casos de atribuição originária 

(AC) 

 

Art. 86-A. O processamento e  julgamento do recurso contra decisão de arquivamento de 

inquérito policial ou peças de informação determinado pelo procurador-geral de Justiça nos 

casos de atribuição originária observará, no que couber, o disposto no Capítulo I deste Título. 

(AC)” 

 

XIV – “Art. 89. ............................................................................................. 

 

Parágrafo único. Revogado.” 

 

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

 

São Paulo, 27 de setembro de 2006. 

 

 

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, 28 de setembro de 2006. 

 

 

 

  

 

 


