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PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA  
RESOLUÇÃO N.º 132/97 - PGJ, DE 25 DE NOVEMBRO 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 N.º 667, de 26 de novembro de 1.991, e 

nos termos da Resolução n.º 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 contemplada anteriormente e decorrente de ampliação de Vara criada pela Lei Orgânica 

Judiciária (Lei Complementar n.º 762/94); 

 

Considerando que a 2ª Vara Cumulativa da Comarca de Itápolis já se encontra com 

instalação determinada estando em andamento o concurso para provimento do cargo 

respectivo de juiz; 

 

Considerando que os estudos anteriormente realizados demonstram que a Comarca de 

Itápolis possui excessivo volume de serviço; 

 

RESOLVE expedir a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º - Fica destinado dentre os remanescentes 58 (cinqüenta e oito) cargos criados pelo 

artigo 299, inciso IV, da Lei Complementar Estadual de N.º 734, de 26 de novembro de 1.993, 

classificados em 2ª entrância, referência IV, 1 (um) cargo à Promotoria de Justiça de Itápolis. 

 

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

Justiça de Itápolis. 

 

§ 2º - O cargo nomenclaturado no parágrafo anterior fica destinado, nos termos do artigo 1º, 

da Resolução n.º 061/95 - CPJ/PGJ, a atuação cumulativa. 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/061.pdf
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§ 3º - Fica atribuído o ordinal 1º(primeiro) ao cargo já existente de Promotor de Justiça de 

Itápolis. 

 

§ 4º - O título de Promotor de Justiça, titular do cargo ao qual se atribui o ordinal 1º (primeiro), 

será apostilado pelo setor próprio, nos termos das disposições legais pertinentes.  

 

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

 

 

 

Publicação em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, v.107, n.227, p.55, de 26 de novembro de 1997 

 

https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f1997%2fexecutivo%2520secao%2520i%2fnovembro%2f26%2fpag_0055_9HEJD1S35KHR5eB3C7DC0K2VNSQ.pdf&pagina=55&data=26/11/1997&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=10055

