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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

RESOLUÇÃO Nº 113/1997 – PGJ, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1997  
(PT.41614/96) 

 
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 a divisão dos serviços da Promotoria de 
Justiça Cível de Bauru 
 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, do Estado de São Paulo no uso de suas 

atribuições legais,  

 

HOMOLOGA a alteração na divisão dos serviços da Promotoria de Justiça Cível de Bauru, 

aprovada pelo Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça em reunião do dia 05/02/97 (art. 

22, XX, da Lei 734/93), nos termos do sugerido a fls. 04/05 do Protocolado de número 

41.614/96, com a seguinte redação: 

 

1º Promotor de Justiça 

a) Oficiar junto a 1ª Vara Cível; 

b) Exercer as atribuições de promotor de justiça do consumidor; 

c) Exercer as atribuições da área de acidentes do trabalho; 

d) Oficiar nos autos de finais 1 e 2 do anexo fiscal, qualquer que seja a natureza de 

intervenção do ministério público; 

e) Exercer as atribuições de atendimento ao público, às quintas-feiras, propondo as 

ações e medidas judiciais daí decorrentes. 

 

2º Promotor de Justiça 

a) Oficiar junto a 2ª vara cível; 

b) Exercer as atribuições da promotoria de casamentos; 

c) Exercer as funções de promotor de justiça do deficiente físico; 

d) Oficiar nos autos de finais 3 e 4 do anexo fiscal, qualquer que seja a natureza de 

intervenção do ministério público 

e) Exercer as atribuições de atendimento ao público, às segundas-feiras, propondo as 

ações e medidas judiciais daí decorrentes. 

 

3º Promotor de Justiça 

a) Oficiar junto a 3ª vara cível; 
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b) Exercer as atribuições de promotores de justiça de registros públicos; 

c) Exercer as atribuições de promotor de justiça de habitação e urbanismo; 

d) Exercer as atribuições de promotor de justiça das fundações; 

e) Oficiar nos autos de finais 5 e 6 do anexo fiscal, qualquer que seja a natureza de 

intervenção do ministério público; 

f) Exercer as atribuições de atendimento ao público, às terças-feiras, propondo as 

ações e medidas judiciais daí decorrentes. 

 

4º Promotor de Justiça 

a) Oficiar junto à 4ª vara cível; 

b) Exercer as atribuições de promotor de justiça do meio ambiente; 

c) Exercer as atribuições afetos ao setor de ações reparatórias decorrentes de atos 

ilícitos; 

d) Oficiar nos autos de finais 7 e 8 do anexo fiscal, qualquer que seja a natureza de 

intervenção do ministério público; 

e) Exercer as atribuições de atendimento ao público, às quartas-feiras, propondo as 

ações e medidas judiciais daí decorrentes 

 

5º Promotor de Justiça 

a) Oficiar junto a 5ª vara cível; 

b) Exercer as atribuições de promotor de justiça da cidadania; 

c) Oficiar nos autos de finais 9 e 0 do anexo fiscal, qualquer que seja a natureza de 

intervenção do ministério público; 

d) Exercer as atribuições de atendimento ao público às sextas-feiras propondo as ações 

e medidas judiciais daí decorrentes. 
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