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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
RESOLUÇÃO Nº 241/00 - PGJ, DE 25 DE OUTUBRO DE 2000  

(PT. Nº 83.648/00) 
 

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 

 

 Disciplina a reclassificação do cargo de Promotor 
de Justiça de Francisco Morato em face do inciso 
IV do artigo 10 da Lei Complementar Estadual nº 
877, de 29 de agosto de 2000, e dá outras 
providências 

 
 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, e 

 

CONSIDERANDO que o inciso IV do artigo 10 da Lei Complementar Estadual nº 877, de 29 

de agosto de 2000, publicada na edição do dia imediatamente ulterior do Diário Oficial do 

Estado - Poder Executivo, elevou à categoria de comarca de 2ª (segunda) entrância o Foro 

Distrital de Francisco Morato, criado e classificado em 1ª (primeira) entrância pelo inciso X do 

artigo 1º da Lei Estadual nº 6.166, de 29 de junho de 1988; 

 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 155 da Lei Complementar Estadual nº 734, de 

26 de novembro de 1993 - Lei Orgânica Estadual do Ministério Público -, a elevação da 

entrância de comarca (ou de localidade) não acarreta a promoção automática do titular do 

cargo correspondente, o qual passa, no entanto, a ter o direito de optar pelo mesmo cargo 

quando promovido a outro, sem prejuízo de fazer jus, desde a elevação, à diferença de 

vencimentos; 

 

CONSIDERANDO que, por esse sistema legal, a reclassificação do cargo da entrância 

elevada é automática, estando condicionada apenas a sua vacância, justamente para ser 

possível a opção pelo membro do Ministério Público interessado logo após sua promoção 

para cargo distinto (artigo 156, leg. cit.); 

 

RESOLVE EXPEDIR A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

 

Artigo 1º - na data em que, a partir de 30 de agosto de 2000, ficar vago, o cargo de Promotor 

de Justiça de Francisco Morato, criado e classificado em 1ª (primeira) entrância, referência II, 

pelo inciso II da Lei Complementar Estadual nº 593, de 29 de março de 1989, com a 

nomenclatura e referência III que lhe foram dadas pelo artigo 301, inciso VII, da Lei 



 
 BIBLIOTECA “CESAR SALGADO” 

 
 

 

 
Endereço – Rua: Riachuelo, nº 115 -  Térreo - Centro | São Paulo/SP  

 
Página 2 de 2 

Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993, será, ipso facto, reclassificado 

em cargo de 2ª (segunda) entrância, referência IV. 

 

Artigo 2º - o membro do Ministério Público titular, em 30 de agosto de 2000, do cargo referido 

no artigo anterior poderá, quando promovido para cargo de 2ª (segunda) entrância, 

manifestar, em requerimento dirigido ao Procurador-Geral de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias contados do ato de promoção, sua opção pela promoção no cargo de Promotor de Justiça 

de Francisco Morato. 

 

Artigo 3º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

 
 
Publicação em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.110, n.206, p.16, de 26 de outubro de 2000. 

 

https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2000%2fexecutivo%2520secao%2520i%2foutubro%2f26%2fpag_0016_73FRRC163ODOJeDU1MD4QR2GLAF.pdf&pagina=16&data=26/10/2000&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=10016

