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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
RESOLUÇÃO Nº 854/2014-PGJ, DE 24 DE OUTUBRO DE 2014. 

(PROTOCOLADO Nº 161.250/11) 
 

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 

 

 Renomenclatura e reclassifica cargos de 
Promotor de Justiça em razão da extinção do 
Foro Distrital de Brás Cubas promovida pela Lei 
Complementar nº 1.254, de 14 de outubro de 2014. 

 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições, em especial as 

previstas no art. 19, V, o e p, e XII, a e c, da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de 

novembro de 1993; 

 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar Estadual nº 1.254, de 14 de outubro de 2014, 

extinguiu o Foro Distrital de Brás Cubas, classificado em entrância intermediária, 

determinando a integração de suas Varas à Comarca de Mogi das Cruzes, classificada em 

entrância especial; 

 

CONSIDERANDO que a Resolução nº 622/2013, de 16 de outubro de 2013, do colendo Órgão 

Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, disciplinou a absorção do distrito 

pela sede da comarca, estabelecendo a aplicabilidade do art. 84 do Regimento Interno do 

Tribunal de Justiça aos magistrados titulares das Varas do Foro Distrital; 

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 1º e seu § 2º da Lei Complementar Estadual nº 981, de 

21 de dezembro de 2005, e no art. 155 da Lei Complementar nº 734, de 26 de novembro de 

1993,  

 

RESOLVE editar a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º. Os cargos vagos e providos de 1º a 4º Promotor de Justiça do Foro Distrital de Brás 

Cubas, classificados em entrância intermediária, são renomenclaturados, respectivamente, 

para 11º a 14º Promotor de Justiça de Mogi das Cruzes, classificados em entrância final, em 

razão do advento da Lei Complementar Estadual nº 1.254, de 14 de outubro de 2014, que 

extinguiu o Foro Distrital de Brás Cubas. 

 

Art. 2º. Os Promotores de Justiça titulares dos cargos acima referidos, integrantes da Lista 

IV, a que se refere o inciso IV do art. 9º da Lei Complementar Estadual nº 981, de 21 de 
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dezembro de 2005, poderão requerer, quando promovidos a cargo em comarca classificada 

em entrância final, que sua promoção se efetive na comarca onde se encontram, ouvido o 

Conselho Superior, nos termos do art. 155 da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de 

novembro de 1993. 

 

Art. 3º. Os Promotores de Justiça titulares dos cargos referidos nesta Resolução fazem jus à 

percepção de diferença de subsídios entre os correspondentes a seus cargos e os da 

entrância imediatamente superior. 

 

Art. 4º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário, retroagindo seus efeitos à data da publicação da Lei Complementar Estadual nº 

1.254, de 14 de outubro de 2014. 

 

 

São Paulo, 24 de outubro de 2014. 

 
Márcio Fernando Elias Rosa 
Procurador-Geral de Justiça 
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