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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA  
 RESOLUÇÃO Nº 1.155/2019-CSMP, DE 02 DE MAIO DE 2019. 

(PROTOCOLADO Nº 13.867/2019) 
 

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 
1.006/2017-CSMP, de 24 de janeiro de 2017, 
que regulamenta o processo de eleição do 
Ouvidor do Ministério Público. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso das atribuições conferidas 

pelo art. 3º, § 4º, da Lei Complementar Estadual nº 1.127, de 29 de novembro de 2010, 

considerando a necessidade de regulamentar de forma definitiva e racional o processo 

eleitoral do Ouvidor do Ministério Público, e o deliberado na reunião realizada em 19 de 

fevereiro de 2019, 

  

RESOLVE EDITAR A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

  

Art. 1º. O art. 1º do Resolução nº 1.006/2017-CSMP, de 24 de janeiro de 2017, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 1º. São eleitores todos os membros do Colégio de Procuradores de Justiça em exercício. 

§ 1º. Os Procuradores de Justiça em gozo de férias ou licença prêmio poderão exercer o 

direito de voto. 

§ 2º. O Conselho Superior fará publicar nos 90 (noventa) dias que antecedem o período de 

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

  

Art. 2º. O caput do art. 3º do Resolução nº 1.006/2017-CSMP, de 24 de janeiro de 2017, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 3º. Observado o disposto no art. 2º desta Resolução, somente poderão concorrer à 

eleição os Procuradores de Justiça que se inscreverem como candidatos ao cargo mediante 

requerimento dirigido ao Procurador-Geral de Justiça, a ser protocolado na Secretaria do 

Colégio de Procuradores de Justiça, nos 03 (três) primeiros dias úteis de março dos anos 

ímpares, das 10 às 18 horas. 

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

  

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/1006.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/1006.pdf
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2010/lei.complementar-1127-29.11.2010.html
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/1006.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/1006.pdf
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Art. 3º. O caput do art. 4º do Resolução nº 1.006/2017-CSMP, de 24 de janeiro de 2017, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 4º. No dia útil seguinte ao término do prazo referido no art. 3º desta Resolução, o 

Procurador-Geral de Justiça fará publicar no Diário Oficial do Estado os pedidos de inscrição 

deferidos. 

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

  

Art. 4º. O caput do art. 5º do Resolução nº 1.006/2017-CSMP, de 24 de janeiro de 2017, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 5º. A eleição dar-se-á por meio eletrônico e será realizada numa quarta-feira na segunda 

semana do mês de março, cabendo a presidência dos trabalhos ao Procurador-Geral de 

Justiça. 

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

  

Art. 5º. O art. 6º do Resolução nº 1.006/2017-CSMP, de 24 de janeiro de 2017, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 6º. A votação poderá ser realizada presencialmente ou à distância por meio da rede 

mundial de computadores, inclusive, em equipamento pessoal, através de sistema 

informatizado disponibilizado pela Procuradoria-Geral de Justiça, na data e horários fixados 

no art. 5º desta Resolução”. (NR) 

  

Art. 6º. O inciso VI do art. 7º da Resolução nº 1.006/2017-CSMP, de 24 de janeiro de 2017, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 7º. .................................................................................................................. 

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

VI – zelar pelo efetivo funcionamento do sistema de votação eletrônica, nos termos do artigo 

6º desta Resolução.” (NR) 

  

 

 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/1006.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/1006.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/1006.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/1006.pdf
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Art. 7º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário, em especial o parágrafo único do art. 6º e o Anexo I. 

 

 

 

 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.129, n.83, p.58, de 03 de Maio de 2019. 
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