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PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA  
RESOLUÇÃO Nº 131/97 - PGJ, DE 30 DE OUTUBRO DE 1997  

(PT. 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 
 

 Nomenclatura Cargo 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 1.993, c.c. § 1º, do art. 13, da Lei Complementar nº 667, de 26 de novembro de 1.991, e 

nos termos da Resolução nº 061/95 - CPJ/PGJ, de 12 de junho de 1.995 (DOE de 13.06.95), 

e  

 

Considerando a necessidade de se atender, em caráter isolado, situação de desequilíbrio 

não contempladas anteriormente e decorrente de ampliação de Varas criadas pela Lei 

Orgânica Judiciária (Lei Complementar nº 762/94); 

 

Considerando que a 2ª Vara da Comarca de Cândido Mota será instalada no dia 31 de 

outubro p.futuro, ocasião em que entrará em funcionamento, iniciando-se a distribuição de 

processos; 

  

Considerando que os estudos anteriormente realizados demonstram que a Comarca de 

Cândido Mota, se comparada a outras da mesma entrância, possui excessivo volume de 

serviço; 

  

Resolve expedir a seguinte Resolução: 

 

Artigo 1º - Fica destinado dentre os remanescente 40 (quarenta)cargos criados pelo artigo 

299, inciso V, da Lei Complementar Estadual de nº 734, de 26 de novembro de 1.993, 

classificados em 1ª entrância, referência III, 1 (um) cargo à Promotoria de Justiça de Cândido 

Mota. 

 

§ 1º - Ao cargo a que se refere este artigo fica atribuída a nomenclatura de 2º Promotor de 

Justiça de Cândido Mota. 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/061.pdf
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§ 2º - O cargo nomenclaturado no parágrafo anterior fica destinado, nos termos do artigo 1º, 

da Resolução nº 061/95 - CPJ/PGJ, a atuação cumulativa. 

 

§ 3º - Fica atribuído o ordinal 1º(primeiro) ao cargo já existente de Promotor de Justiça de 

Cândido Mota. 

 

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 
 
 
Publicação em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, v.107, n.209, p.26, de 31 de outubro de 1997 
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