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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
RESOLUÇÃO* Nº 822/2014-PGJ, DE 2 DE JULHO DE 2014. 

(PT. Nº 22.528/2014) 
 

*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 

 
 

 Destina 01 (um) cargo de Analista Jurídico1, à 
Promotoria de Justiça de São José dos 
Campos. 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

artigo 19, inciso X, alínea “a”, da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 

1993; 

 

CONSIDERANDO a Lei 15.309, de 15 de janeiro de 2014, que em seu Artigo 1º, Inciso I, cria 

675 (seiscentos e setenta e cinco) cargos de Analista Jurídico, classificados no Anexo I, 

Carreira I e em seu Artigo 1º, § 3º, informa que o provimento dos cargos deste artigo limita-se 

à razão de 1/3 (um terço) a cada ano; 

 

CONSIDERANDO competir ao Procurador-Geral de Justiça, por ato específico, a atribuição 

da lotação dos cargos de Analista Jurídico I, à luz do que determina o Artigo 1º, § 1º, da Lei 

15.309, de 15 de janeiro de 2014; 

 

CONSIDERANDO a prioridade da lotação dos Analistas Jurídicos nas áreas especializadas 

de atuação, como as relacionadas à Infância e Juventude; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de preservação do critério, já adotado em todo o Estado, 

de atribuição de Analista Jurídico por Promotor de Justiça da Infância, e havendo a 

necessidade de correção do quadro atribuído à Promotoria de Justiça de São José dos 

Campos; RESOLVE editar a seguinte RESOLUÇÃO: 

 

Art. 1º. Fica fixado 01 (um) cargo de Analista Jurídico, classificado no Anexo I, Carreira I, 

destinado à Área Regional de Taubaté, Promotoria de Justiça de São José dos Campos, na 

área específica da Infância e Juventude. 

 

                                                 
1 Nomenclatura do cargo alterada nos termos do art.12 da Lei Complementar nº 1.302/2017, de 21 de julho de 2017 

https://www.al.sp.gov.br/norma?id=14474
https://www.al.sp.gov.br/norma?id=172251
https://www.al.sp.gov.br/norma?id=172251
https://www.al.sp.gov.br/norma?id=172251
https://www.al.sp.gov.br/norma?id=182520
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Art. 2º. A nomeação será precedida da eventual remoção dos Analistas Jurídicos em 

exercício, procedendo a Diretoria-Geral a publicação de Aviso, com prazo de 10 (dez) dias, 

para a manifestação de interesse, que será objeto de decisão pela Procuradoria-Geral de 

Justiça. 

 

Parágrafo único. A remoção somente será admitida entre Promotorias de Justiça da mesma 

Área Regional, observando-se a ordem de classificação no concurso de ingresso e a 

necessidade do serviço público. 

 

Art. 3º. O nomeado em decorrência da presente Resolução será convocado para a escolha 

da unidade em que será lotado, incluindo-se vagas remanescentes e observada a ordem de 

classificação para a respectiva Área Regional. 

 

Art. 4º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

São Paulo, 2 de julho de 2014. 

 

 

 

Márcio Fernando Elias Rosa 

Procurador-Geral de Justiça 

 
 
 
 
 
Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, quinta-feira, 03 de julho de 2014, p.57 

 
 
 
 
 
 
 
  
 


