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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
RESOLUÇÃO Nº 161/1998 - PGJ, DE 19 DE OUTUBRO DE 1998 

 (PT. Nº 67.424/98) 

 
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 cargos de Promotor de Justiça 

de 1ª, 2ª e 3ª entrâncias e dá outras 
providências 
 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

§ 1º do artigo 299 da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993, e 

 

CONSIDERANDO que o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo vem promovendo, em 

várias comarcas do Estado, a instalação de Varas e Foros Distritais criados pela Lei 

Complementar Estadual nº 762, de 30 de setembro de 1994;  

 

CONSIDERANDO a decorrente necessidade de a Procuradoria Geral de Justiça prover, em 

caráter emergencial, a nomenclaturação de cargos de Promotor de Justiça em algumas 

dessas comarcas, de modo a possibilitar a atuação do Ministério Público em conformidade 

com o princípio do Promotor Natural e a permitir o restabelecimento, ainda que precário, da 

regularidade dos serviços desenvolvidos pelos integrantes das Promotorias de Justiça 

respectivas; 

 

CONSIDERANDO que a nomenclaturação de outros cargos de Promotor de Justiça, em nova 

etapa do processo de reorganização do quadro da carreira nas comarcas de 1ª, 2ª e 3ª 

entrâncias, depende de número suficiente de Promotores de Justiça Substitutos que 

possibilite à Procuradoria-Geral de Justiça suprir adequadamente os claros que advirão de 

seu provimento; 

 

CONSIDERANDO que, em consequência, somente com a ampliação da quantidade de 

membros do Ministério Público nos cargos iniciais da carreira será possível atender a outros 

casos em que se vislumbre a necessidade, atual ou ulterior, de destinação de novos cargos 

de Promotor de Justiça; 

 

RESOLVE EDITAR A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

 

https://www.al.sp.gov.br/norma/14474
https://www.al.sp.gov.br/norma/12578
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Art. 1º. Ficam destinados, dentre os remanescentes 42 (quarenta e dois) cargos criados pelo 

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

classificados em 3ª (terceira) entrância, referência V: 

a) um cargo para a Promotoria de Justiça Cível de Marília; 

b) um cargo para a Promotoria de Justiça Criminal de Sorocaba.  

Parágrafo único.  Aos cargos a que se refere este artigo ficam atribuídas as seguintes 

nomenclaturas, respectivamente: 

a) 9º Promotor de Justiça de Marília; 

b) 17º Promotor de Justiça de Sorocaba.  

 

Art. 2º. Ficam destinados, dentre os remanescentes 55 (cinquenta e cinco) cargos criados 

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

classificados em 2ª (segunda) entrância, referência IV: 

a) um cargo para a Promotoria de Justiça de Itararé; 

b) um cargo para a Promotoria de Justiça de Matão. 

§ 1º. Aos cargos a que se refere este artigo ficam atribuídas as seguintes nomenclaturas, 

respectivamente: 

a) 2º Promotor de Justiça de Itararé;  

b) 3º Promotor de Justiça de Matão. 

§ 2º. Fica alterada a denominação do atual cargo de Promotor de Justiça de Itararé para 1º 

Promotor de Justiça de Itararé. 

§ 3º. O título do Promotor de Justiça titular do cargo referido no parágrafo anterior será 

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

 

Art. 3º. Fica destinado, dentre os remanescentes 39 (trinta e nove) cargos criados pelo artigo 

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

classificados em 1ª (primeira) entrância, referência III, um cargo para a Promotoria de Justiça 

de Paranapanema.  

Parágrafo único. Ao cargo a que se refere este artigo fica atribuída a nomenclatura de 

Promotor de Justiça de Paranapanema. 

 

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

 

Publicado em: Diário Oficial, Poder Executivo, Seção I, São Paulo, v.108, n.199, de 20 de outubro de 1998. 
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