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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
RESOLUÇÃO Nº 186/99 - PGJ, DE 26 DE MAIO DE 1999  

(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 

 

 Nomenclatura os cargos de 7º Promotor de 
Justiça de Rio Claro, 15º Promotor de Justiça de 
São José do Rio Preto, 2º Promotor de Justiça de 
Pederneiras e 2º Promotor de Justiça de Serra 
Negra 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 do Estado de São Paulo instalará em 29 

de maio próximo a 3ª Vara da Comarca de Rio Claro, a qual, por força da Resolução nº 119/99 

do Colendo Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de 3 de 

fevereiro de 1999, passará ex nunc a exercer jurisdição especializada, privativa e 

exclusivamente, de execução criminal, com a denominação de Vara de Execuções Criminais, 

com jurisdição, inclusive, sobre os mais de 1.200 presos recolhidos na Penitenciária Antônio 

de Queirós Filho (ex-Penitenciária I) e na Penitenciária João Batista de Arruda Sampaio (ex-

Penitenciária II), ambas localizadas no município de Itirapina (v. Provimentos nº 552/96, de 

15 de agosto de 1996, e nº 639/99, de 15 de janeiro de 1999); 

 

CONSIDERANDO que o Egrégio Conselho Superior da Magistratura deliberou a abertura de 

concurso de provimento do cargo de Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de São José 

do Rio Preto, cuja instalação, a dar-se brevemente - aliada ao número de feitos em andamento 

nas atuais Varas Cíveis da comarca e aos procedimentos extrajudiciais da alçada do 

Ministério Público -, incrementará as atividades ministeriais dos integrantes da Promotoria de 

Justiça Cível de São José do Rio Preto; 

 

CONSIDERANDO que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo promoverá, em 

1º de junho próximo, a instalação da 2ª Vara da Comarca de Pederneiras; 

 

CONSIDERANDO que os estudos realizados demonstram que as Comarcas de Rio Claro, 

São José do Rio Preto e Pederneiras, comparadas a outras localidades das mesmas 

entrâncias e com características semelhantes, apresentam volume de serviço compatível com 

a nomenclaturação de mais um cargo de Promotor de Justiça em cada uma delas; 
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CONSIDERANDO que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo promoveu, em 

3 de dezembro de 1998, a instalação da 2ª Vara da Comarca de Serra Negra, sendo 

necessária, por conseguinte, a nomenclaturação de mais um cargo de Promotor de Justiça 

na comarca, de maneira a possibilitar melhores condições de desenvolvimento das atividades 

judiciais e extrajudiciais do Ministério Público; 

 

RESOLVE EDITAR A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

 

Art. 1º - Ficam destinados, dentre os remanescentes 32 (trinta 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, um cargo para a Promotoria de Justiça 

de Rio Claro e um cargo para a Promotoria de Justiça Cível de São José do Rio Preto.  

 

§ 1º - Aos cargos a que se refere este artigo ficam atribuídas, respectivamente, as 

nomenclaturas de 7º Promotor de Justiça de Rio Claro e de 15º Promotor de Justiça de São 

José do Rio Preto. 

 

§ 2º - Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 61/95 - PGJ/CPJ, o cargo de 7º Promotor de 

Justiça de Rio Claro fica  

destinado à esfera de atuação cumulativa. 

 

Art. 2º - Ficam destinados, dentre os remanescentes 47 (quarenta e sete) cargos criados pelo 

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

classificados em 2ª (segunda) entrância, referência IV, um cargo para a Promotoria de Justiça 

de Pederneiras e um cargo para a Promotoria de Justiça de Serra Negra.  

 

§ 1º - Aos cargos a que se refere este artigo ficam atribuídas as nomenclaturas de 2º Promotor 

de Justiça de Pederneiras e de 2º Promotor de Justiça de Serra Negra. 

 

§ 2º - Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 61/95 - PGJ/CPJ, os cargos ora 

nomenclaturados ficam destinados à atuação cumulativa. 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/061.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/061.pdf
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Art. 3º - Ficam alteradas as denominações dos atuais cargos de Promotor de Justiça de 

Pederneiras e de Promotor de Justiça de Serra Negra para, respectivamente, 1º Promotor de 

Justiça de Pederneiras e 1º Promotor de Justiça de Serra Negra. 

 

Parágrafo único - Os títulos dos Promotores de Justiça titulares dos cargos referidos no caput 

serão apostilados pelo setor próprio, nos termos das disposições legais pertinentes.  

 

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

 

 

 

 
 
Publicação em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.109, n.99, p.31, de 27 de maio de 1999 
 

 

https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f1999%2fexecutivo%2520secao%2520i%2fmaio%2f27%2fpag_0031_9LPK5TR9P26DLe2LFOG7QNUM38T.pdf&pagina=31&data=27/05/1999&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=10031

