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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
RESOLUÇÃO Nº 747/2012-PGJ, DE 24 DE OUTUBRO DE 2012 

(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 n. 557-PGJ, 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 n. 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: 

Artigo 1º. O artigo 1º da Resolução n. 557-PGJ, de 17 de novembro de 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 novembro dos anos pares, abrirá 

inscrições aos Promotores de Justiça da Comarca da Capital interessados no exercício 

da função eleitoral.” (NR) 

Artigo 2º. O caput do artigo 2º da Resolução n. 557-PGJ, de 17 de novembro de 2008, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

“Artigo 2º. O edital conterá a indicação de todas as Zonas Eleitorais da Comarca da 

Capital, que deverão ser escolhidas pelos interessados em ordem decrescente de 

interesse.” (NR) 

Artigo 3º. Fica acrescido ao artigo 5º da Resolução n. 557-PGJ, de 17 de novembro de 2008, 

parágrafo único, com a seguinte redação: 

“Artigo 5º. (...) 

Parágrafo único. As indicações deverão ocorrer em sistema de rodízio, possibilitando 

a todos os interessados, ressalvada a antiguidade na respectiva Zona Eleitoral, o 

exercício das funções eleitorais.” (AC) 
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Artigo 4º. O artigo 10 da Resolução n. 557-PGJ, de 17 de novembro de 2008, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

“Artigo 10. O Procurador-Geral de Justiça divulgará em aviso a forma de comprovação 

do exercício das funções eleitorais”. (NR) 

Artigo 5º. O artigo 11 da Resolução n. 557-PGJ, de 17 de novembro de 2008, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

“Artigo 11. A substituição automática do Promotor de Justiça indicado para o exercício 

de funções eleitorais observará resolução da Procuradoria-Geral de Justiça”. (NR) 

 

Artigo 6º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 São Paulo, 24 de outubro de 2012. 

 
Márcio Fernando Elias Rosa 
Procurador-Geral de Justiça   
 
 
 
 
Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo - Seção I, São Paulo, v.122, n. 202, p.48, de 25 de outubro de 2012. 
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