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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
RESOLUÇÃO Nº 485/2006-PGJ-CPJ-CSMP-CGMP, DE 18 DE OUTUBRO DE 2006 

(PT. Nº 112.351/06) 
 

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 

 

 Fica o Procurador-Geral de Justiça autorizado, 
extraordinária e excepcionalmente, a designar 
membros do Ministério Público para exercer, sem 
prejuízo de suas atribuições normais e anteriores 
designações, as funções processuais afetas aos 
integrantes da Procuradoria de Justiça Criminal, 
relativamente aos feitos criminais de 
competência do Tribunal de Justiça de São Paulo 
recebidos no Ministério Público até 1º de agosto 
de 2006 

 
 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, o COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA, 

por meio de seu ÓRGÃO ESPECIAL, o CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

e o CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de suas atribuições, em 

especial daquelas que lhes são conferidas pelo artigo 19, inciso III, alínea “g”, e inciso XI, 

alínea “c”; pelo artigo 22, incisos VI e XVI; pelo artigo 23; pelo artigo 36, inciso XIX; pelo artigo 

42, inciso XI; e pelo artigo 195, todos da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de 

novembro de 1993: 

 

CONSIDERANDO que a Emenda nº 45 à Constituição da República estabeleceu a 

distribuição imediata de processos, em todos os graus de jurisdição; 

 

CONSIDERANDO que o Tribunal de Justiça de São Paulo dispunha, até há pouco tempo, de 

um acervo de mais de 36.000 (trinta e seis mil) feitos criminais à espera de distribuição; 

 

CONSIDERANDO que todo esse acervo foi encaminhado, no decorrer dos últimos meses, 

até 1º de agosto de 2006, à Procuradoria de Justiça Criminal, para manifestação; 

 

CONSIDERANDO que, a par desse acervo, a Procuradoria de Justiça Criminal vem 

recebendo, para manifestação, os feitos criminais que têm dado entrada no Tribunal de 

Justiça no decorrer deste ano; 
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CONSIDERANDO que o volume de feitos que constituem o acervo da Procuradoria de Justiça 

Criminal apresenta-se, assim, invencível pelos meios ordinários à disposição desse Órgão do 

Ministério Público; 

 

CONSIDERANDO que essa situação, de natureza absolutamente excepcional e 

extraordinária, não pode perdurar, sob pena de grave risco à ordem jurídica e de ocorrência 

da prescrição em feitos criminais, frustrando a aplicação da lei penal e o trabalho desenvolvido 

pelos membros do Ministério Público; 

 

CONSIDERANDO que cabe aos Órgãos de Administração Superior do Ministério Público 

empreender iniciativas que visem a dar pronto cumprimento aos preceitos constitucionais e 

legais, valendo-se dos mecanismos postos à disposição da Instituição pelo ordenamento 

jurídico; 

 

 RESOLVEM: 

 

Art. 1º. Fica o Procurador-Geral de Justiça autorizado, extraordinária e excepcionalmente, a 

designar membros do Ministério Público para exercer, sem prejuízo de suas atribuições 

normais e anteriores designações, as funções processuais afetas aos integrantes da 

Procuradoria de Justiça Criminal, relativamente aos feitos criminais de competência do 

Tribunal de Justiça de São Paulo recebidos no Ministério Público até 1º de agosto de 2006. 

  

Parágrafo único. A designação compreenderá os Procuradores de Justiça que não 

integrarem a Procuradoria de Justiça Criminal e os Promotores de Justiça integrantes da Lista 

II, a que alude o inciso II do artigo 9º da Lei Complementar nº 981, de 21 de dezembro de 

2005. 

 

Art. 2º. Os processos serão distribuídos impessoal e igualmente entre os designados, na 

proporção de 30 (trinta) feitos a cada membro do Ministério Público. 

 

Parágrafo único. A proporção levará em conta a quantidade de volumes de cada feito, 

computados segundo as regras vigentes na Procuradoria de Justiça Criminal. 
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Art. 3º. Mediante designação específica do Procurador-Geral de Justiça, os integrantes da 

Procuradoria de Justiça Criminal também concorrerão à distribuição prevista no artigo 2º, de 

forma idêntica à dos demais membros do Ministério Público designados na forma do artigo 1º. 

 

Art. 4º. As designações alcançarão todos os integrantes das Listas I e II, a que aludem os 

incisos I e II do artigo 9º da Lei Complementar nº 981, de 21 de dezembro de 2005, inclusive 

os que: 

 

a) ocuparem cargo na Administração Superior do Ministério Público; 

 

b) ocuparem cargo eletivo nos Órgãos de Administração do Ministério Público; 

 

c) estejam afastados das funções de execução normais de seus cargos; 

 

d) ocuparem cargo ou função de confiança; 

 

e) ocuparem cargo ou desempenharem funções nos Centros de Apoio Operacional, na 

Comissão de Concurso e no Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. 

 

Parágrafo único. Não serão designados os membros do Ministério Público que, durante todo 

o período referido no “caput” do artigo 6º, estiverem: 

 

a) afastados da carreira; 

 

b) em férias; 

 

c) em licença-prêmio; 

 

d) em licença: 

 

1. para tratamento de saúde; 

 

2. para repouso da gestante; 

 

3. em caráter especial; 
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4. por adoção. 

 

Art. 5º. A distribuição, observado o disposto no artigo 2º, ficará a cargo do Secretário-

Executivo da Procuradoria de Justiça Criminal, a quem incumbirá, igualmente, o controle da 

devolução dos feitos acompanhados das manifestações proferidas pelos membros do 

Ministério Público designados. 

 

Art. 6º. As designações perdurarão por 90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação. 

 

Art. 7º. Os membros do Ministério Público designados farão jus à gratificação pela prestação 

de serviço de natureza especial prevista no artigo 195 da Lei Complementar Estadual nº 734, 

de 26 de novembro de 1993. 

 

§ 1º. A gratificação corresponderá ao valor de 5 (cinco) diárias, calculadas de conformidade 

com o previsto no § 2º do artigo 184 da lei referida no “caput”, computando-se no valor dos 

vencimentos os valores da referência e da verba de representação aplicáveis ao cargo da 

entrância inicial relativos ao mês do pagamento e excluindo-se as demais vantagens 

funcionais, individuais ou não, nos termos do § 2º do artigo 1º do Ato Normativo nº. 40-PGJ, 

de 30 de setembro de 19941, com a redação que lhe deu o Ato Normativo nº.477-PGJ, de 31 

de julho de 20062. 

 

§ 2º. Mediante solicitação expressa do membro do Ministério Público interessado, aplicar-se-

á, quanto à anotação para compensação, o disposto no artigo 1º do Ato Normativo nº 74-PGJ, 

de 11 de dezembro de 1995,3 com a redação que lhe deu o Ato Normativo nº 482-PGJ, de 25 

de setembro de 2006.4 

 

Art. 8º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

São Paulo, 18 de outubro de 2006. 

 

                                                 
1 Ato Normativo nº 40/1994 revogado pela Resolução nº 1.124/2018-PGJ 
2 Ato Normativo nº 477/2006 revogado pela Resolução nº 1.124/2018-PGJ 

 
3 Ato Normativo nº 74/1995 revogado pelo Ato (N) nº 793/2013-PGJ 
4 Ato Normativo nº 482/2006 revogado pelo Ato (N) nº 793/2013-PGJ 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/atos/1124.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/atos/1124.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/atos/793.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/atos/793.pdf
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RODRIGO CÉSAR REBELLO PINHO 

Procurador-Geral de Justiça e 

Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça e do 

Conselho Superior do Ministério Público 

 

PAULO HIDEO SHIMIZU 

Corregedor-Geral do Ministério Público 

 

 

Publicação em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.116, n.199, p.32, de 19 de outubro de 2006. 

https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2006%2fexecutivo%2520secao%2520i%2foutubro%2f19%2fpag_0032_8PQ2P6IMA3G0Qe0M8CGRIFHQMIC.pdf&pagina=32&data=19/10/2006&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=10032

