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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
RESOLUÇÃO N.º 172/99 - PGJ, DE 03 DE FEVEREIRO DE 1999  

(PT. Nº 23.185/91) 
 

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 os cargos de 8º, 9º e 10º Promotor 
de Justiça da Cidadania 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 os 7 (sete) cargos de Promotor de Justiça da Cidadania, criados pelo 

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

mostraram-se, com o tempo, insuficientes para o atendimento satisfatório das necessidades 

institucionais; 

 

CONSIDERANDO que, em decorrência, a Procuradoria-Geral de Justiça, atenta aos reclamos 

sociais, houve por bem designar outros membros do Ministério Público para auxiliarem os 

Promotores de Justiça da Cidadania; 

 

CONSIDERANDO a efetiva consolidação da situação fática ensejadora das citadas 

designações - tidas, por definição, como temporárias - e a crescente demanda da população 

por um incremento da atuação institucional em defesa da garantia de efetivo respeito dos 

Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nas 

Constituições Federal e Estadual, da probidade e legalidade administrativas e da proteção do 

patrimônio público e social;  

 

CONSIDERANDO, ademais, que o princípio do Promotor Natural consiste no direito do 

cidadão de ser processado por um órgão imparcial do Estado, previamente escolhido por 

critérios legais e abstratos;  

 

RESOLVE EDITAR A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

 

Art. 1º - Ficam destinados, dentre os remanescentes 28 (vinte e oito) cargos criados pelo 

artigo 13 da Lei Complementar Estadual nº 667, de 26 de novembro de 1991, classificados 

em entrância especial, referência VI, três cargos para a Promotoria de Justiça da Cidadania, 
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com as atribuições previstas no inciso IX do artigo 295 da Lei Complementar Estadual nº 734, 

de 26 de novembro de 1993.  

 

Parágrafo único - Aos cargos a que se refere este artigo ficam atribuídas as nomenclaturas 

de 8º, 9º e 10º Promotor de Justiça da Cidadania. 

 

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

 

 

 
Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.109, n.23, p.26-27, de 4 de fevereiro de 1999. 
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