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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

CORREGEDORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
RESOLUÇÃO Nº 144/98-PGJ-CSMP-CGMP, DE 25 DE JUNHO DE 1998. 

(PT. Nº 29.412/98) 
 

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 

 Comunicar à Procuradoria-Geral de Justiça e à 
Corregedoria-Geral do Ministério Público o 
novo endereço residencial e correspondente 
código postal. 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, o CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO e o CORREGEDOR GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, usando das atribuições 

que lhes são conferidas pela Lei Complementar Estadual N.º 734 de 26 de novembro de 1993, 

e 

 

Considerando o disposto no artigo 129, § 2º, da Constituição Federal e que o Artigo 169, 

inciso XVII, da Lei Complementar N.º 734, de 26 de novembro de 1993 - Lei Orgânica Estadual 

do Ministério Público, estabelece como dever funcional dos membros do Ministério Público 

"...residir, se titular, na respectiva Comarca, salvo autorização expressa do Procurador-Geral 

de Justiça, em caso de justificada e relevante razão, após ouvido o Conselho Superior do 

Ministério Público", 

 

Considerando, ainda, que o Ato N.º 01/84-PGJ-CSMP-CGMP - Manual de Atuação Funcional 

dos Promotores de Justiça do Estado de São Paulo, artigo 1º, parágrafo 3º, estabelece que 

incumbe ao representante do Ministério Público "... comunicar, por ofício, dentro de 60 dias, 

à Procuradoria Geral de Justiça e à Corregedoria Geral do Ministério Público, o endereço 

residencial e respectivo Código Postal, bem como o número de seu telefone, se houver, 

atualizando-os sempre que ocorrer mudança.", 

 

Considerando, também, que o Ato N.º 01/88-PGJ-CSMP-CGMP, de 20/04/88, referindo-se 

à legislação estadual revogada estabelecia a obrigatoriedade de comunicação do novo 

endereço residencial, bem como o número do telefone, no prazo de 60 dias, após remoção 

ou promoção, 

 

RESOLVEM: 

about:blank
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
https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f1988%2fexecutivo%2520secao%2520i%2fabril%2f21%2fpag_0015_63OOM9P4M41GEe45NBSA2TNOMRG.pdf&pagina=15&data=21/04/1988&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100015
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Art. 1º - Em decorrência do disposto no artigo 129, § da Constituição Federal, e no artigo 169, 

inciso XVII, da Lei Complementar N.º 734, de 26 de novembro de 1993 - Lei Orgânica Estadual 

do Ministério Público, deve o membro do Ministério Público, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

contado da publicação de sua promoção ou remoção, comunicar à Procuradoria-Geral de 

Justiça e à Corregedoria-Geral do Ministério Público o novo endereço residencial e 

correspondente código postal, bem como o número de seu telefone, se houver, atualizando-

os sempre que ocorra mudança. 

 

Parágrafo único - Em caso de absoluta impossibilidade de transferir residência no prazo 

assinalado neste artigo, o Procurador-Geral de Justiça, a pedido do interessado, poderá 

conceder prazo adicional de até 30 (trinta) dias para esse fim. 

 

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data em sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

 

 

  

 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.108, n.120, p.45-46, de 26 de Junho de 1998. 
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