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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA E COMPETÊNCIA 
ORIGINÁRIA 

RESOLUÇÃO Nº 1.058/2017-PGJ, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2017 
(PROTOCOLADO Nº 111.485/17) 

 
*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 da Resolução nº 412-CPJ, de 24 de 

novembro de 2005, que dispõe sobre a 
organização, funcionamento e atribuições das 
Procuradorias de Justiça. 

 

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA, por meio de seu ÓRGÃO ESPECIAL, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 22, inciso XVI, e 44, inciso III, da Lei 

Complementar nº 734, de 26 de novembro de 1993, considerando que o Relatório Conclusivo 

da Correição Extraordinária das Procuradorias de Justiça do Ministério Público do Estado de 

São Paulo - Abril 2017, produzido pela Corregedoria Nacional do Conselho Nacional do 

Ministério Público – CNMP, determinou ao Procurador-Geral de Justiça para que “adote 

providências no sentido de garantir a observância do quanto disposto no art. 129, § 5.º da 

Constituição Federal, abolindo qualquer tipo de limitação apriorística de número máximo de 

processos para cada membro, de molde a evitar o represamento de feitos”; 

  

Considerando, ainda, a determinação para que o Procurador-Geral de Justiça “extinga o 

sistema de créditos nas Procuradorias de Justiça quando decorrentes de atos que são 

ordinários no exercício das funções dos membros (como reuniões, sessões, carga de 

processos, etc.), salvo naquelas situações que digam respeito a atos efetivamente 

extraordinários (como sistema de plantão, fiscalização de concurso, por exemplo)” ; 

  

Considerando, também, a recomendação para proposição de alteração do artigo 10, 

parágrafo 11, da Resolução nº 412/2005, porque “de certa forma, criou quotas de difícil 

oscilação para mais em relação ao número de processos a serem distribuídos aos 

Procuradores de Justiça, ao estabelecer que o Procurador-Geral de Justiça, na hipótese de 

distribuição de feitos de uma Procuradoria de Justiça superar em 30% (trinta por cento) o seu 

padrão ordinário, designará Promotores de Justiça da mais elevada entrância para que atuem 

em caráter emergencial. Observa-se que a designação de Promotores de Justiça em casos 

tais não pode ter contornos de ato vinculado, pois se trata de autêntico exemplo da 

discricionariedade administrativa, tendo como supedâneo único e exclusivo o interesse 

público ” ; 

  

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/412compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/412compilado.pdf
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Resolve proceder às alterações da Resolução nº 412-CPJ, de 24 de novembro de 2005, que 

dispõe sobre a organização, funcionamento e atribuições das Procuradorias de Justiça: 

  

Art. 1º. O parágrafo 2º, do artigo 2º, da Resolução nº 412, de 24 de novembro de 2005, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

  

“Art.2º.................................................................................. 

  

§ 2º. Nas sessões de julgamento do Tribunal de Justiça oficiarão, de acordo com sua 

atribuição, os integrantes da Procuradoria de Justiça Cível, da Procuradoria de Justiça de 

Interesses Difusos e Coletivos, da Procuradoria de Justiça Criminal e da Procuradoria de 

Habeas Corpus e Mandados de Segurança Criminais.”1 

  

Art. 2º. O artigo 3º, da Resolução nº 412, de 24 de novembro de 2005, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

  

“Art. 3º: Junto ao Tribunal de Justiça Militar, ao Órgão Especial e à Câmara Especial do 

Tribunal de Justiça, na equipe do Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

oficiarão, preferencial e especialmente designados, Procuradores de Justiça, os quais serão 

substituídos nas Procuradorias de origem por outro membro do Ministério Público “. 

  

Art. 3º. O inciso XI, do artigo 4º, da Resolução nº 412, de 24 de novembro de 2005, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

  

XI – solicitar a designação de membro do Ministério Púbico, na forma do artigo 12. 

  

Art. 4º. Os incisos XI e XII, do artigo 6º, a da Resolução nº 412, de 24 de novembro de 2005, 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

  

Art.6º............................................................................... 

  

XI - a escala de substituição automática dos membros das Procuradorias de Justiça será 

elaborada com base em critério numeral ordinal crescente, iniciando-se pelo cargo de 1º 

Procurador de Justiça e prosseguindo individualmente até o último, que será substituído pelo 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/412compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/412compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/412compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/412compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/412compilado.pdf
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1º Procurador de Justiça, salvo se a Procuradoria de Justiça de Justiça dispuser de modo 

diferente. 

 

XII - outras matérias de interesse da Procuradoria de Justiça. 

  

Art. 5º. O artigo 10, caput, da Resolução nº 412, de 24 de novembro de 2005, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

  

Art. 10. Os autos darão entrada no setor de recebimento de autos de cada Procuradoria de 

Justiça, ou central de recebimento e distribuição, onde serão cadastrados e imediatamente 

distribuídos aos Procuradores de Justiça para sua manifestação no prazo legal. 

  

  

Art. 6º. Os parágrafos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º ,9º, 10, 11 e 12, do Art. 10, da Resolução nº 412, 

de 24 de novembro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação: 

  

“10....................................................................................... 

  

§ 3º Ao secretário-executivo e/ou ao vice-secretário-executivo, conforme deliberação da 

Procuradoria de Justiça, incumbe elaborar estudos e manifestações em processos de menor 

complexidade e repetitivos. 

  

§ 4º Ultrapassado o prazo previsto no caput deste artigo, os autos serão solicitados, se for o 

caso, pelo Secretário-Executivo, para redistribuição, sem prejuízo de outras medidas 

administrativas cabíveis. 

  

§ 5º Não haverá a distribuição de que trata o caput deste artigo, no dia em que os 

Procuradores de Justiça comparecerem à reunião do Órgão Especial do Colégio de 

Procuradores de Justiça ou participarem de diligências em cumprimento do disposto no art. 

258, § 4º, da Lei Complementar nº 734, de 26 de novembro de 1993 ou, ainda, de sessões de 

julgamento no Tribunal de Justiça, inclusive na hipótese de equipe especializada criada para 

tal finalidade pela respectiva Procuradoria de Justiça, bem como em decorrência de atividades 

do Ministério Público efetivamente extraordinárias ao exercício funcional nas Procuradorias 

de Justiça, se assim deliberado em cada Procuradoria de Justiça. 

  

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/412compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/412compilado.pdf
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§ 6º A pedido do relator sorteado em matéria administrativa ou disciplinar, o Órgão Especial 

poderá isentá-lo de distribuição junto à Procuradoria de Justiça respectiva, incumbindo ao 

Secretário comunicar eventual deliberação favorável do requerimento e a quantidade de dias 

concedidos3, observado, no que couber, o disposto no art. 12 desta Resolução. 

  

§ 7º O Procurador de Justiça Diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional e os 

Procuradores de Justiça escolhidos como membros efetivos da Comissão de Concurso, 

mediante requerimento endereçado ao Procurador-Geral de Justiça, terão a distribuição 

normal suspensa, designando-se membro do Ministério Público, se o caso. 

  

§ 8º Não haverá distribuição de autos judiciais ao Corregedor-Geral do Ministério Público, ao 

Vice-Corregedor, se no exercício permanente de funções delegadas pelo Corregedor-Geral 

do Ministério Público, aos membros do Conselho Superior do Ministério Público, ao secretário 

do Órgão Especial, aos secretários-executivos das Procuradorias de Justiça, aos 

coordenadores das equipes que atuam perante a Câmara Especial e o Setor de Recursos 

Extraordinários e Especiais, bem como aos Procuradores de Justiça que entrarem em gozo 

de férias, licenças ou gozo regular de dias compensação, e, se assim deliberado pelos 

membros da Procuradoria de Justiça, ao Procurador de Justiça que exerça as funções de 

vice-secretário-executivo. 

  

§ 9º Fica vedado o gozo de dias compensatórios, de qualquer natureza, no mês em que 

houver indeferimento de férias por necessidade de serviço. 

  

§ 10 A redução da distribuição prevista no § 5º deverá realizar-se imediatamente e será 

providenciada pelo Secretário-Executivo. 

  

§ 11 O Procurador de Justiça não poderá transferir-se de Procuradoria de Justiça tendo autos 

em atraso em seu poder, sendo vedada, neste e nos casos de início de gozo de férias ou de 

licença-prêmio, a devolução de autos sem manifestação. 

 

§ 12 As hipóteses de reduções na distribuição adquiridas sob a vigência das regras normativas 

anteriores, que se encontrarem eventualmente pendentes, serão objeto de disciplina interna 

no âmbito das Procuradorias de Justiça, vedada a criação de acervo de feitos em virtude 

dessas reduções, bem como fruição dessas reduções nos períodos de cumulação de cargos 

na Procuradoria5 ou de férias indeferidas por necessidade do serviço. 
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Art. 7º. O artigo 12 e seu parágrafo único, da Resolução nº 412, de 24 de novembro de 2005, 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

  

“Art. 12. Havendo Procurador de Justiça licenciado ou afastado de suas funções, inclusive 

para exercício de cargo ou função por nomeação ou designação do Procurador-Geral de 

Justiça, o Procurador-Geral de Justiça designará outro membro do Ministério Público para 

exercer as funções. 

  

Parágrafo único. O Promotor de Justiça designado para oficiar na 2ª instância, identificar-se-

á como “Promotor de Justiça designado em Segunda Instância” 

  

Art. 8º. Revogam-se os incisos I, II, III, IV e V, do § 6º, do Art. 10; e os parágrafos 1º, 2º, 3º, 

4º, 5º e 6º, do art. 12; todos da Resolução nº 412/2005. 

  

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

  

São Paulo, 09 de novembro de 2017 

 
JOSÉ CORREIA DE ARRUDA NETO 
Procurador-Geral de Justiça em exercício 
 

 

 

 Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.127, n.210, p.53, de 10 de Novembro de 2017. 
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