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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
RESOLUÇÃO Nº 079/1995 - PGJ, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1995  

(PROTOCOLODO Nº 36.004/95) 
 

*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. 
 Dispõe sobre o Quadro de membros do 

Ministério Público (Resolução n. 73/95 - PGJ, 
de 21.12.1995, DOE de 22.11.95) 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, 

 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº. 762, de 30 de novembro de 1994, que alterou 

a Organização Judiciária do Estado de São Paulo, em seus artigos 5º e 14, elevou comarcas 

de primeira e segunda entrâncias; 

 

CONSIDERANDO que o artigo 155 da Lei Complementar nº. 734, de 26 de novembro de 1995 

(Lei Orgânica do Ministério Público de São Paulo) determina, na hipótese de elevação de 

comarca, a reclassificação automática dos cargos respectivos, condicionada apenas à 

primeira vacância, pois é desse modo que o Promotor de Justiça titular de cargo cuja comarca 

foi elevada, sendo promovido para cargo diverso, pode optar, no prazo de dez dias, pelo cargo 

que ocupava anteriormente; 

 

CONSIDERANDO que a Resolução nº 65/95 - PGJ, de 24 de agosto de 1995, declarou 

reclassificados todos os cargos de comarcas elevadas pela Lei Complementar nº 762, de 30 

de novembro de 1994, que se vagaram a partir da vigência dessa mesma lei, bem como 

estabeleceu que os cargos que ainda permaneciam providos ficariam reclassificados na 

vacância; 

 

CONSIDERANDO que, de todos os cargos de comarcas elevadas pela mencionada Lei 

Complementar nº 762, de 30 de novembro de 1994, apenas os de 2º Promotor de Justiça de 

Cotia e 2º Promotor de Justiça de Sumaré permanecem providos e não se vagaram a partir 

da vigência dessa lei até a presente data, razão pela qual, transitoriamente, continuam 

classificados em 2ª (segunda) entrância, muito embora os demais cargos dessas mesmas 

comarcas, elevadas para 3ª (terceira) entrância, já se encontram formalmente reclassificados, 

de conformidade com a referida Resolução nº 65/95 - PGJ; 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/073.pdf
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1994/lei.complementar-762-30.09.1994.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/compilacao-lei.complementar-734-26.11.1993.html
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/065.pdf
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1994/lei.complementar-762-30.09.1994.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1994/lei.complementar-762-30.09.1994.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1994/lei.complementar-762-30.09.1994.html
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/065.pdf
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CONSIDERANDO que o Quadro atual de membros do Ministério Público, estabelecido pela 

Resolução nº 73/95 - PGJ, de 21 de novembro de 1995, DOE de 22 de novembro de 1995, 

em atualização ao Quadro fixado pelo artigo 303 da Lei Complementar nº. 734, de 26 de 

novembro de 1993, não ressalvou aquela situação transitória dos dois cargos acima 

indicados, incluindo todos os cargos de Promotor de Justiça de Cotia e Sumaré na classe de 

terceira entrância; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Os cargos de 2º Promotor de Justiça de Cotia e 2º Promotor de Justiça de Sumaré 

permanecem classificados, transitoriamente, em segunda entrância. 

 

Art. 2º. Verificada a vacância, os cargos indicados no artigo anterior consideram-se 

classificados, automaticamente, em terceira entrância. 

 

Art. 3º. Até que ocorra a condição legal consignada no artigo anterior, o disposto no artigo 1º, 

inciso II, itens 2.1 e 3.1, da Resolução nº 73/95-PGJ, de 21/11/95, na parte relativa aos cargos 

apontados no artigo 1º desta Resolução, fica com a sua aplicação suspensa. 

 

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

 

 

São Paulo, 29 de dezembro de 1995. 

 

 
JOSÉ EMMANUEL BURLE FILHO 
Procurador-Geral de Justiça 
 

 

 

 

 

Publicado em: Diário Oficial, Poder Executivo, Seção I, São Paulo, Sábado, v.105, n.249, p.41, de 30 de dezembro de 1995. 
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