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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
RESOLUÇÃO Nº 910/15-PGJ-CGMP, DE 20 DE JULHO DE 2015. 

(PROTOCOLADO Nº 97.014/11) 
 

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 nº 707-PGJ-CGMP, de 09 de 
agosto de 2011, que estabelece a 
obrigatoriedade de comunicação, pelos 
membros do Ministério Público, das atividades 
de magistério que exerçam em 
estabelecimentos de ensino públicos ou 
privados. 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA e o CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições, CONSIDERANDO a 

necessidade de aprimoramento das disposições contidas no Ato Normativo nº 707-PGJ-

CGMP, de 09 de agosto de 2011, que estabelece a obrigatoriedade de comunicação, pelos 

membros do Ministério Público, das atividades de magistério que exerçam em 

estabelecimentos de ensino públicos ou privados, para compatibilizá-lo à Resolução nº 73, de 

15 de julho de 2011, do egrégio Conselho Nacional do Ministério Público, RESOLVEM editar 

a seguinte  

RESOLUÇÃO: 

Art. 1º. O caput do art. 1º da Resolução nº 707-PGJ-CGMP, de 09 de agosto de 2011, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º. Os membros do Ministério Público que exerçam a atividade de magistério, para fins 

de controle do exercício de docência em qualquer cargo ou função e em qualquer entidade 

pública ou privada de ensino, inclusive cursos preparatórios, devem enviar comunicado à 

Corregedoria-Geral do Ministério Público, até o dia 15 (quinze) de março de cada ano, com 

os seguintes dados:” (NR) 

Art. 2º. O art. 1º da Resolução nº 707-PGJ-CGMP, de 09 de agosto de 2011, passa a vigorar 

acrescido de §§ 1º e 2º, renumerando o atual parágrafo único para 3º, com a seguinte redação: 

“Art. 1º. ................................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 
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§ 1º. Na hipótese de exercício de docência em local diverso do município de sua lotação, 

deverá o membro do Ministério Público comunicar à Corregedoria-Geral: 

I – se está dispensado de autorização do Procurador-Geral de Justiça, por força do disposto 

nos incisos I, II e III do art. 5º desta Resolução; 

II – se o pedido de autorização está pendente de apreciação e decisão da Procuradoria-Geral 

de Justiça, observado o disposto no inciso IV do art. 5º desta Resolução; ou, 

III – se está autorizado formalmente pela Procuradoria-Geral de Justiça. 

§ 2º. A autorização a que alude o inciso IV do art. 5º desta Resolução será renovada 

anualmente. 

§ 3º. As informações referidas neste artigo serão transmitidas ao Corregedor Nacional do 

Ministério Público, acompanhadas, se for o caso, daquelas relativas ao exercício da docência 

fora do município de lotação.” (AC) 

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

em contrário em especial o inciso III do art. 1º da Resolução nº 707-PGJ-CGMP, de 09 de 

agosto de 2011. 

  

São Paulo, 20 de julho de 2015. 

  

Márcio Fernando Elias Rosa 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
  
PAULO AFONSO GARRIDO DE PAULA 
Corregedor-Geral do Ministério Público 
 
 
 
Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo - Seção I, São Paulo, v.125, n.132, p.52, de 22 de julho de 2015. 
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