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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
RESOLUÇÃO Nº 851/2014-PGJ, 22 DE OUTUBRO DE 2014. 

(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-
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 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 art. 2º da Resolução nº 557/2008-PGJ, de 17 de novembro de 2008, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 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. 

 

I – O Promotor de Justiça declarará, na inscrição, a viabilidade de locomoção à sede dos 

cartórios das Zonas Eleitorais pretendidas. (NR) 

 

II – O Promotor de Justiça declarará a ciência da vedação, a qualquer título, do afastamento 

voluntário, inclusive férias e licença, no exercício das funções eleitorais no período de 90 

(noventa) dias que antecedem o pleito até 15 (quinze) dias após a diplomação dos eleitos.” 

(NR) 

 

Art. 2º. O art. 4º da Resolução nº 557/2008-PGJ, de 17 de novembro de 2008, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 4º. No caso de promoção, remoção ou afastamento do cargo, salvo nas hipóteses de 

férias, licença-prêmio, licença-gestante, licença-saúde, gala, nojo ou compensação, que 
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importe na vacância da função eleitoral, a Procuradoria Geral de Justiça publicará edital 

dirigido aos interessados em completar o respectivo biênio.” (NR) 

 

Art. 3º. O art. 10 da Resolução nº 557/2008-PGJ, de 17 de novembro de 2008, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

“Art. 10. Os Promotores de Justiça designados para o exercício das funções eleitorais, na 

forma desta Resolução, deverão encaminhar, até o dia 05 do mês subsequente, declaração 

de exercício de função de Promotor de Justiça Eleitoral, disponível no protocolo on-line.” (NR) 

 

Art. 4º. O “caput” do art. 11 da Resolução nº 557/2008-PGJ, de 17 de novembro de 2008, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

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

funções eleitorais observará os Atos Normativos da Procuradoria Geral de Justiça nºs 

568/2009 e 569/20091.” (NR) 

 

Art. 5º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

São Paulo, 22 de outubro de 2014. 

  

Márcio Fernando Elias Rosa 
Procurador-Geral de Justiça 
 
 
 
 
 

Publicação em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, v.124, n.201, p.59, de 23 de outubro de 2014. 

                                                 
1 Ato Normativo nº 569/2009-PGJ revogado pelo Ato Normativo nº 1012/2017-PGJ, de 20/02/2017. 
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