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PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
RESOLUÇÃO N.º 121/97 - PGJ, DE 25 DE JUNHO DE 1997  

(PT. Nº 24.526/94) 
 

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 
 

 Atribui nomenclatura a cargos de Promotor de 
Justiça do interior e dá outras providências. 

 

O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais, especialmente a que lhe 

é conferida pelo § 1º, do art. 299, da Lei Complementar de 734, de 26 de novembro de 1993, 

c.c. § 1º, do art. 13, da Lei Complementar nº 667, de 25 de novembro de 1991, e nos termos 

da Resolução nº 061/95-CPJ/PGJ, de 12 de junho de 1995 (DOE de 13/06/95) e, 

 

Considerando que a implementação da segunda etapa de reorganização do quadro da 

carreira, na primeira instância, depende de número suficiente de Promotores de Justiça 

Substitutos, para suprir os claros advindos do provimento de novos cargos, impondo que se 

aguarde o término do 79º Concurso de Ingresso à Carreira; 

 

Considerando, contudo, a necessidade de se atender, em caráter emergencial e isolado, 

situações de desequilíbrio não contempladas anteriormente, e decorrentes de ampliação de 

Varas criadas pela Lei Orgânica Judiciária (Lei Complementar nº 762/94); 

 

Considerando que a Cidade de Guarulhos, de acordo com o CENSO do IBGE, referente a 

1996, possui um total de 972.766 habitantes e, muito embora se trate da segunda maior 

Comarca do Estado de São Paulo, conta com apenas 16 (dezesseis) cargos de Promotor de 

Justiça destinados aos quadros das Promotorias de Justiças lá instaladas; 

 

Considerando o excessivo volume de serviços dos integrantes daquelas Promotorias de 

Justiça constatado em estudos preliminares, assim como a criação da 5ª Vara Criminal e 9ª 

Vara Cível na Comarca de Guarulhos, postas em Concurso recentemente; 

 

Considerando, por fim, que, todas essas circunstâncias autorizam que se proceda a novas 

nomenclaturas de cargos, para assegurar a continuidade da prestação de serviços - 

solucionando assim, ainda que parcialmente, a situação mais gravosa daquelas Promotorias 

-, sem prejuízo de outras que poderão ser contempladas com a conclusão dos estudos da 2ª 

etapa de reorganização da carreira; 

 

https://www.al.sp.gov.br/norma?id=14474
https://www.al.sp.gov.br/norma?id=19219
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/061.pdf
https://www.al.sp.gov.br/norma?id=12578
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Resolve expedir a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º - Ficam destinados dentre os remanescentes 86 (oitenta e seis) cargos criados pelo 

artigo 299, inciso III,  da Lei Complementar Estadual de nº 734, de 26 de novembro de 1993, 

classificados em 3ª entrância, referência V, 2 (dois) cargos às Promotorias de Justiça de 

Guarulhos; 

 

§ 1º - Aos cargos a que se refere este artigo ficam atribuídas as nomenclaturas de: 17º 

Promotor de Justiça de Guarulhos e 18º Promotor de Justiça de Guarulhos. 

 

Art. 2º - Os cargos nomenclaturados no § 1º, do artigo anterior desta Resolução ficam assim 

destinados, nos termos do artigo 1º, da Resolução nº 061/95-CPJ/PGJ: 

 

I. 17º Promotor de Justiça - atuação criminal; 

 

II. - 18º Promotor de Justiça - atuação cível. 

 

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

LUIZ ANTONIO GUIMARÃES MARREY 

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 

 

 

 

Publicação em:  Diário Oficial: Poder Executivo - Seção I, São Paulo: Imprensa Oficial, v.107, n.120, p. 17, 26/06/1997. 
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