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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA  
RESOLUÇÃO Nº 1.151/2019-PGJ, DE 02 DE MAIO DE 2019 

(PROTOCOLADO N. 140.200/08) 
 

*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 557/2008, 
de 17 de novembro de 2008, que dispõe sobre 
o sistema de indicações de Promotores de 
Justiça Estaduais para o exercício das funções 
eleitorais junto às Zonas Eleitorais do 
Município de São Paulo. 

  
  
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 

19, XII, “c”, da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993, considerando 

a necessidade de adequar as indicações de Promotores de Justiça para exercício das funções 

eleitorais aos princípios da continuidade, da eficiência e do interesse público no bom 

andamento dos trabalhos eleitorais; 

  

Considerando a necessidade de evitar-se descontinuidade brusca e indesejável nos serviços 

eleitorais, a cargo do Ministério Público, especialmente em ano eleitoral, quando não se pode 

prescindir do conhecimento amealhado durante o processo eleitoral por quem irá atuar como 

fiscal da ordem jurídica e da regularidade de todo o processo eleitoral; 

  

Considerando a necessidade de observância do disposto no artigo 5º da Resolução CNMP 

n. 30/2008, que disciplina que as investiduras em função eleitoral não ocorrerão em prazo 

inferior a noventa dias da data do pleito eleitoral e não cessarão em prazo inferior a noventa 

dias após a eleição; 

  

Considerando o ofício n. 2882/2018 da Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo; 

  

RESOLVE editar a seguinte Resolução: 

  

Art. 1º. O artigo 1º, da Resolução n. 557/2008, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Artigo 1º. O Procurador-Geral de Justiça, mediante edital, com prazo de 5 (cinco) dias, a ser 

publicado na primeira semana do mês de fevereiro dos anos ímpares, abrirá inscrições aos 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/557Compilado.pdf
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/compilacao-lei.complementar-734-26.11.1993.html
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-0302.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-0302.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/557Compilado.pdf
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Promotores de Justiça da Comarca da Capital interessados no exercício da função eleitoral. 

(NR) 

  

Art. 2º. O artigo 3º, do Resolução n. 557/2008,, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Artigo 3º. A indicação dos Promotores Eleitorais será pelo período ininterrupto de 2 (dois) 

anos, nele incluídos os períodos de férias, licenças e afastamentos, sem direito a recondução, 

com início no dia 04 de março do ano ímpar correspondente ao biênio. 

  

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

em contrário. 
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