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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
RESOLUÇÃO Nº 698/2011-PGJ, DE 16 DE MAIO DE 2011 

(PROTOCOLADO Nº 143.907/08) 
 

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 

 

 Dá nova redação ao § 5º do art. 3º da Resolução 
nº 559-PGJ, de 26 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 
que abrangem o território das Comarcas do 
Interior do Estado 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 aprimoramento da disciplina das indicações de Promotores de Justiça para 

o exercício de funções eleitorais, resolve editar a seguinte Resolução: 

Art. 1º. O § 5º do artigo 3º da Resolução nº 559-PGJ, de 26 de novembro de 2008, passa a 

vigorar com a seguinte redação:  

 “Art. 3º. (...) 

 “§ 5º. A relação a que alude o § 1º deste artigo deverá: 

 “I – indicar, de forma decrescente, a lista de antiguidade dos demais Promotores de 

Justiça que compõem a Zona Eleitoral, para o exercício das funções eleitorais, obedecidos os 

critérios indicados na presente Resolução; 

 “II – ser instruída com declaração, firmada pelo Promotor de Justiça, de viabilidade de 

locomoção à sede do cartório da Zona Eleitoral”.  

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

em contrário. 

  
São Paulo, 16 de maio de 2011. 
 
FERNANDO GRELLA VIEIRA 
Procurador-Geral de Justiça 
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