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COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA 
ÓRGÃO ESPECIAL 

RESOLUÇÃO Nº 1.314/2021-CPJ, DE 11 DE MARÇO DE 2021 
(SEI 29.0001.0055031.2021-08) 

 

(De acordo com a republicação por ter havido 
incorreção, publicado no D.O.E. de 24/03/2021, 
p.34-35) 

Expede e modifica a Resolução nº 590/2009 – 
CPJ de 22 de maio de 2009 (Regimento Interno 
do Órgão Especial do Colégio de Procuradores 
de Justiça). 

 

O Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, no exercício de suas atribuições 

legais (art. 22, VI e 23 § 2º da Lei Complementar Estadual n. 734, de 26 de novembro de 

1993), e considerando a decisão proferida na reunião extraordinária de 18 de novembro de 

2020, expede a seguinte RESOLUÇÃO, modificando a Resolução nº 590/2009 – CPJ de 22 

de maio de 2009 (Regimento Interno do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de 

Justiça): 

  

Art. 1º. O § 1º do art. 56 da Resolução nº 590/2009 – CPJ de 22 de maio de 2009 (Regimento 

Interno do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça) passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

Art. 56. ................................................................................................................................ 

§ 1º. Fica sujeita ao reexame necessário do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de 

Justiça a decisão do Procurador-Geral de Justiça que, divergindo das conclusões do relatório 

da Comissão Processante Permanente, for mais benéfica ao acusado; a decisão proferida em 

reexame necessário não poderá agravar a pena proposta pela Comissão Processante 

Permanente. (NR) 

  

Art. 2º. O art. 59 da Resolução nº 590/2009 – CPJ de 22 de maio de 2009 (Regimento Interno 

do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça) passa a vigorar acrescido de 

parágrafo único com a seguinte redação: 

Art. 59. ................................................................................................................................... 

Parágrafo único. O recurso terá efeito meramente devolutivo nas hipóteses do parágrafo único 

do artigo 285 da Lei Complementar nº 734, de 26 de novembro de 1993. (AC) 

  

Art. 3º. O § 2º do art. 69 da Resolução nº 590/2009 – CPJ de 22 de maio de 2009 (Regimento 

Interno do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça) passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

Art. 69 .................................................................................................................................... 
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§ 2°. Desde que requerida até o momento do início do julgamento, será permitida a 

manifestação ou sustentação oral pelo recorrente, ou de seu defensor, e do Corregedor-Geral 

do Ministério Público. (NR) 

  

Art. 4º. O art. 69 da Resolução nº 590/2009 – CPJ de 22 de maio de 2009 (Regimento Interno 

do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça) passa a vigorar acrescido dos §§ 

3º e 4º com a seguinte redação: 

Art. 69 .................................................................................................................................... 

§ 3º Ressalvada disposição legal em sentido contrário, não haverá sustentação oral na 

hipótese de julgamento exclusivo de reexame necessário. (AC) 

§ 4º O Procurador-Geral de Justiça não participará da sessão de julgamento. (AC) 

  

Art. 5º. Os §§ 1º e 2º do art. 70 da Resolução nº 590/2009 – CPJ de 22 de maio de 2009 

(Regimento Interno do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça) passam a 

vigorar com a seguinte redação: 

Art. 70 .................................................................................................................................... 

§ 1º. Concluído o relatório, na hipótese do § 2º do artigo anterior, o Presidente dará a palavra, 

sucessivamente, ao recorrente e ao recorrido, ou ao defensor, pelo prazo de 15 (quinze) 

minutos a cada um, prorrogáveis por mais 10 (dez) minutos, a critério do Presidente da 

sessão, desde que requerido motivadamente antes do início da sustentação oral. O recorrente 

manifestará em primeiro lugar. Na hipótese de recursos de ambas as partes, caberá ao 

Corregedor-Geral do Ministério Público usar da palavra anteriormente à defesa. (NR) 

§ 2º. O recorrente, o recorrido, ou o defensor, no uso da palavra, poderão ser aparteados ou 

interrompidos pelo Presidente da sessão, devendo prestar os esclarecimentos que lhes forem 

solicitados por qualquer dos membros do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de 

Justiça, após manifestação oral. (NR) 

  

Art. 6º. O art. 70 da Resolução nº 590/2009 – CPJ de 22 de maio de 2009 (Regimento Interno 

do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça) passa a vigorar acrescido dos §§ 

3º e 4º com a seguinte redação: 

Art. 70 .................................................................................................................................... 

§ 3º A sustentação oral não admitirá interrupções ou apartes, exceto na hipótese acima. O 

Presidente da sessão poderá advertir o orador em caso de incontinência de conduta ou de 

linguagem, e cassar-lhe a palavra, na hipótese de reiteração. (AC) 
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§ 4º. Iniciada a discussão do feito, não será admitida manifestação do recorrente, do recorrido 

ou defensor, salvo para breve esclarecimento de questão de fato, a critério do Presidente da 

sessão. (AC) 

  

Art. 7º. O caput do art. 74 da Resolução nº 590/2009 – CPJ de 22 de maio de 2009 (Regimento 

Interno do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça) passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

Art. 74. As deliberações do Órgão Especial serão tomadas por maioria simples, salvo nas 

hipóteses de recursos contra a improcedência de representação para disponibilidade ou 

remoção compulsória de membro do Ministério Público, que somente poderá ser provido por 

maioria absoluta. (NR) 

  

Art. 8º. O art. 74 da Resolução nº 590/2009 – CPJ de 22 de maio de 2009 (Regimento Interno 

do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça) passa a vigorar acrescido dos §§ 

1º e 2º com a seguinte redação: 

Art. 74 .................................................................................................................................. 

§ 1º. Entende-se por maioria absoluta a metade mais um do número de membros que 

compõem a estrutura do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, ou não sendo 

inteiro o resultado da divisão, o primeiro número inteiro que se seguir, excluindo-se o 

Procurador-Geral de Justiça e o Corregedor-Geral do Ministério Público. (AC) 

§ 2º. Os Procuradores de Justiça impedidos, suspeitos ou, por qualquer outro motivo, 

impossibilitados de comparecer à sessão, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir do 

recebimento da pauta, deverão comunicar à Secretaria do Órgão Especial, por escrito, 

inclusive e-mail, os quais poderão ser substituídos por suplentes, assim considerados aqueles 

que se seguirem na ordem de votação da respectiva eleição ou lista de antiguidade, que serão 

convocados pelo Secretário do Órgão Especial, com antecedência mínima de 3 dias úteis da 

sessão de julgamento, garantindo-lhes o prévio conhecimento da pauta e demais peças 

indicadas pelo Relator. (AC) 

  

Art. 9º. O art. 83 da Resolução nº 590/2009 – CPJ de 22 de maio de 2009 (Regimento Interno 

do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça) passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

Art. 83. O Secretário diligenciará a intimação do recorrente ou de seu defensor constituído, 

por escrito, ainda que por meio eletrônico, lavrando-se a respectiva certidão no bojo dos autos. 

Na hipótese de revel ou quando o recorrente se furtar ao recebimento da intimação, esta será 
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feita através de publicação no Diário Oficial por 3 (três) vezes, certificando-se no bojo dos 

autos. (NR) 

  

Art. 10. O art. 100 da Resolução nº 590/2009 – CPJ de 22 de maio de 2009 (Regimento 

Interno do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça) passa a vigorar acrescido 

de parágrafo único com a seguinte redação: 

Art. 100 ................................................................................................................................. 

Parágrafo único. O Regimento Interno somente poderá ser alterado pelo voto da maioria 

absoluta do número de membros que compõem a estrutura do Órgão Especial do Colégio de 

Procuradores de Justiça. (AC) 

  

Art. 11. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
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