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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA  
RESOLUÇÃO N. 1.120/2018-CPJ, DE 08 DE OUTUBRO DE 2018 

(PROTOCOLADO N. 56300/2015) 
 
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 a Resolução n. 590/2009-CPJ, de 22 de 
maio de 2009, que aprova o Regimento Interno 
do Órgão Especial do Colégio de Procuradores 
de Justiça e dá outras providências. 

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 ordinária de 05 de setembro de 2018  

RESOLVE editar a seguinte resolução, modificando a Resolução n. 590/2009 – CPJ de 22 de 

maio de 2009 (Regimento Interno do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça): 

Art. 1º . O art. 13 passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 13. Competirá originariamente ao Órgão Especial do Colégio de Procuradores de 

Justiça: 

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

§ 3º. Em reunião solene: 

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

IV – comemorar datas significativas para a instituição e prestar homenagens especiais, 

inclusive a entrega do “Colar de Mérito Institucional do Ministério Público do Estado de São 

Paulo”, que observará as disposições constantes do Anexo I deste Regimento.” 

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

Art. 2º. Fica acrescentado o Anexo I ao texto do Regimento Interno do Órgão Especial do 

Colégio de Procuradores de Justiça: 

 “Anexo I (Art. 13, § 3º, IV do Regimento Interno do Órgão Especial do Colégio de 

Procuradores de Justiça) 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/ATOS/590compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/ATOS/590compilado.pdf
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/compilacao-lei.complementar-734-26.11.1993.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/compilacao-lei.complementar-734-26.11.1993.html
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/ATOS/590compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/ATOS/590compilado.pdf
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Do Colar de Mérito Institucional do Ministério Público do Estado de São Paulo 

Art. 1º. Fica instituído o “Colar de Mérito Institucional do Ministério Público do Estado de São 

Paulo”, com o propósito de galardoar, em vida, os Procuradores de Justiça no ato de sua 

posse, com retroatividade aos da ativa e aposentados, e outras pessoas físicas e jurídicas 

que tenham prestado relevantes serviços à instituição. 

Art. 2º. A honraria poderá ser proposta por qualquer Procurador de Justiça, mediante 

requerimento fundamentado, que será encaminhado diretamente à Comissão Especial do 

Colar de Mérito Institucional, neste ato criada. 

Parágrafo único - A Comissão será composta na mesma forma das Comissões Permanentes 

do Colégio de Procuradores de Justiça. 

Art. 3º. Com o parecer da Comissão Especial, a proposta será submetida à votação na 

primeira reunião do Órgão Especial, considerando-se aprovado pelo voto de ¾ dos seus 

membros. 

Art. 4º. A entrega da honraria, em sessão solene ou por outra forma condizente, é atribuição 

do Chefe da Instituição e/ou quem mais for por ele convidado, com agenda a ser elaborada 

pelo Órgão Especial, e providências materiais a cargo da Procuradoria-Geral de Justiça, com 

publicidade no Diário Oficial do Estado. 

Art. 5º. Os Procuradores de Justiça da ativa e os aposentados, excetuados aqueles que já 

receberam a horaria, serão homenageados independentemente do disposto nos artigos 2º e 

3º, observando-se rigorosa ordem de antiguidade. 

Parágrafo Único – A homenagem aos Procuradores de Justiça no ato de posse obedecerá 

ao disposto no caput deste artigo e será implementada somente após o seu efetivo 

cumprimento. 

Art. 6º. A condecoração de que se trata é assim constituída: uma peça de 7 (sete) centímetros 

de altura resplendor ouro, carregada de um oval esmaltado de vermelho, com a espada, a 

balança e as tábuas da lei, ouro. Reverso: brasão de armas do Estado de São Paulo 

circundado com os dizeres: “Mérito Institucional do Ministério Público do Estado de São 

Paulo”. O Colar será preso por uma fita contendo as cores da bandeira paulista, acompanhado 

de miniatura, roseta e diploma assinado pelo Procurador-Geral de Justiça. 
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Art. 7º. Perderá o direito ao uso do “Colar do Mérito Institucional do Ministério Público”, 

devendo restituí-lo à Procuradoria-Geral de Justiça, juntamente com seus complementos, o 

agraciado que pratica ato atentatório á dignidade e ao espírito da honraria. 

Parágrafo único – A perda do direito a que se refere este artigo, aprovada pela Comissão 

Especial neste ato criada, deverá ser ratificada pelo Órgão Especial do Colégio de 

Procuradores de Justiça, pelo voto de ¾ (três quartos) de seus membros.” 

Art. 3º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

  

São Paulo, 08 de outubro de 2018 

  

GIANPAOLO POGGIO SMANIO 
Procurador-Geral de Justiça 
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