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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
RESOLUÇÃO Nº 1.146/19-CPJ, DE 11 DE ABRIL DE 2019 

(PROTOCOLADO Nº 76.867/2018) 
 

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 dispositivos da Resolução nº 1.045/2017-
CPJ, de 11 de setembro de 2017, que regulamenta 
o processo eleitoral para composição do Órgão 
Especial do Colégio de Procuradores de Justiça. 

   

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

uso das atribuições previstas no inciso IV do art. 22 da Lei Complementar Estadual nº 734, de 

26 de novembro de 1993, considerando a necessidade de regulamentar de forma definitiva e 

racional o processo eleitoral para composição do Órgão Especial do Colégio de Procuradores 

de Justiça, nos termos do art. 24 da Lei Complementar Estadual nº 734/93, e o deliberado na 

reunião do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, realizada em 03 de abril 

de 2019, RESOLVE EDITAR A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

  

Art. 1º. O art. da Resolução nº 1.045/2017-CPJ, de 11 de setembro de 2017, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 1º. Esta Resolução regulamenta o processo eleitoral para a escolha dos 20 (vinte) 

Procuradores de Justiça a que alude o art. 24 da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de 

novembro de 1993. 

§ 1º. O mandato é bienal, iniciando-se em 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição e 

findando no último dia do mês de dezembro do biênio. 

§ 2º. A Procuradoria-Geral de Justiça fará publicar nos 90 (noventa) dias que antecedem o 

período de eleição, fixado no § 1º art. 24 da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de 

novembro de 1993, aviso constando a data da eleição.” (NR) 

 

Art. 2º. O inciso VI do art. 3º da Resolução nº 1.045/2017-CPJ, de 11 de setembro de 2017, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 3º. .................................................................................................. 

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

V - os afastados da carreira, salvo os que tenham reassumido suas funções no Ministério 

Público até 60 (sessenta) dias antes da data da eleição, nos termos do § 7º do art. 24 da Lei 

Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993; 
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.....................................................................................................” (NR) 

Art. 3º. O art. 4º da Resolução nº 1.045/2017-CPJ, de 11 de setembro de 2017, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 4º. O requerimento de inscrição deverá ser dirigido ao Procurador-Geral de Justiça, a ser 

apresentado no Protocolo Geral do Ministério Público durante a segunda quinzena do mês de 

outubro do ano da eleição, das 9 às 18 horas”. (NR) 

 

Art. 4º. O caput do art. 5º da Resolução nº 1.045/2017-CPJ, de 11 de setembro de 2017, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 5º. Até o último dia útil da primeira semana de novembro, o Procurador-Geral de Justiça 

fará publicar no Diário Oficial do Estado relação com os nomes dos candidatos habilitados e 

daqueles que tiveram o pedido de inscrição indeferido. 

......................................................................................................................”. (NR) 

 

Art. 5º. O caput do art. 7º da Resolução nº 1.045/2017-CPJ, de 11 de setembro de 2017, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 7º. A eleição dar-se-á por meio eletrônico e será realizada em uma quarta-feira, sob a 

presidência do Procurador-Geral de Justiça, nos 10 (dez) últimos dias de novembro dos anos 

ímpares, em atenção ao § 1º do art. 24 da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de 

novembro de 1993. 

......................................................................................................” (NR) 

 

Art. 6º. O inciso VI do art. 11 da Resolução nº 1.045/2017-CPJ, de 11 de setembro de 2017, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 11. ..................................................................................................................... 

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

VI – zelar pelo efetivo funcionamento do sistema de votação eletrônica, nos termos do art. 7º 

desta Resolução.” (NR) 

 

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário, em especial seu Anexo I. 

 
Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.129, n.70, p.80, de 12 de Abril de 2019. 
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