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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
RESOLUÇÃO Nº 336/2003 - PGJ, DE 12 DE SETEMBRO DE 2003 

(PT. Nº 16.750/94-PGJ) 
 

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 

VIDE: Resolução nº 557/2008 – PGJ, de 
17/11/2008 e Resolução nº 559/2008 – PGJ, 
26/11/2008 

Altera o Ato 029/94 - PGJ, de 11 de julho de 
1994, que regulamenta a prestação de serviços 
à Justiça Eleitoral pelos Promotores de Justiça 
 
 

  

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

 

CONSIDERANDO que a prestação de serviços à Justiça Eleitoral pelos Promotores de Justiça 

constitui função excepcional outorgada por lei aos membros do Ministério Público dos Estados 

e que, pelo critério legal, compete ao Procurador-Geral de Justiça a designação daqueles que 

devam exercer essa função, não havendo possibilidade de se proceder à divisão interna dos 

serviços, aprovada pelo Órgão Especial, como acontece com as atribuições normais do cargo; 

 

CONSIDERANDO ser imprescindível que se observe sistema de rodízio anual de atuação 

dos Promotores de Justiça de cada Comarca, mediante critério objetivo definido pela 

Procuradoria-Geral de Justiça; 

 

CONSIDERANDO que a gratificação devida aos membros do Ministério Público pelo exercício 

dessa função será paga pelo Tribunal Regional Eleitoral - TRE, mediante apresentação, pelo 

interessado, de declaração por ele firmada relativa ao exercício das funções eleitorais, sendo 

de todo conveniente que a Procuradoria-Geral de Justiça, especialmente para fins de controle, 

centralize a remessa de tais documentos; 

 

CONSIDERANDO solicitação encaminhada pela Procuradoria Regional Eleitoral, que 

entende conveniente fazer coincidir o período de designação com o ano civil, para que, na 

medida do possível, não ocorra alternância de designados, especialmente nos meses que 

antecedem ou sucedem as eleições; 

 

RESOLVE EDITAR A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

 

Art. 1º. O Procurador-Geral de Justiça, mediante Portaria a ser publicada na primeira 

quinzena do mês de dezembro, designará os cargos de Promotor de Justiça que prestarão 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/557.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/559.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/029.pdf
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serviços à Justiça Eleitoral no ano seguinte, no período compreendido entre 1º de janeiro a 

31 de dezembro.  

 

Art. 2º. Na mesma comarca ou localidade (foro distrital ou regional) serão designados tantos 

Promotores de Justiça quantos forem os Juízos Eleitorais respectivos (zonas eleitorais), 

vedada, em qualquer hipótese, a designação de mais de um Promotor de Justiça para atuação 

concomitante perante o mesmo Juízo Eleitoral.  

Parágrafo único. Os Promotores de Justiça titulares de cargos na sede da Comarca não 

poderão concorrer para atuação junto aos Juízos Eleitorais de localidades da mesma 

Comarca (foro regional ou distrital), nem os titulares de cargo nas localidades (foro regional 

ou distrital) poderão fazê-lo junto aos Juízos Eleitorais da sede da Comarca, salvo se, no 

último caso, inexistir Zona Eleitoral exclusiva na localidade (foro regional ou distrital). 

 

Art. 3º. A designação anual, de que trata o art. 1º deste Ato, se reportará ao cargo de Promotor 

de Justiça e recairá sobre o Promotor de Justiça titular mais antigo, na Comarca, na localidade 

ou em ambas, conforme a hipótese, que nela nunca tenha exercido as funções eleitorais ou, 

caso todos já a tenham exercido, naquele que a exerceu há mais tempo, observada a ordem 

de antiguidade em 02 de dezembro do ano que anteceder o exercício dessas funções. 

§ 1º. Em caso de empate, os promovidos preferirão os removidos e se ainda assim persistir a 

igualdade de posição, observar-se-á a ordem de classificação na lista de antiguidade na 

carreira, na data mencionada no caput.  

§ 2º. Não poderá ser designado o Promotor de Justiça que estiver afastado temporariamente 

do respectivo cargo, salvo se houver previsão de efetiva cessação do afastamento até a data 

do início do exercício das funções perante a Justiça Eleitoral. 

§ 3º. Iniciado o exercício das funções, ocorrendo a vacância do cargo, por qualquer motivo, 

ou afastamento temporário do seu titular, aquele que o suceder ou for designado para 

responder pelas funções normais também o será, no período, para a prestação de serviços à 

Justiça Eleitoral. 

§ 4º. Publicada a Portaria de que trata o art. 1º, o Promotor de Justiça designado que tiver 

impedimento para o exercício das funções eleitorais ou que não deseje exercê-las deverá 

comunicar o fato ao Procurador-Geral de Justiça, por ofício, no prazo de 3 (três) dias, para 

que outro seja designado, o mesmo devendo ocorrer em caso de impedimento superveniente. 

§ 5º. No ano em que forem realizadas eleições, não será deferido o gozo de férias, licença-

prêmio ou compensação ao Promotor de Justiça designado para prestar serviços à Justiça 
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Eleitoral, no período de 1º de julho a 20 de dezembro, salvo motivo justificado, a critério do 

Procurador-Geral de Justiça.  

 

Art. 4º. O Promotor de Justiça não designado que se sentir prejudicado poderá, no prazo de 

5 (dias), contados da publicação da portaria, apresentar ao Procurador-Geral de Justiça, por 

petição, impugnação fundamentada, que será decidida no prazo de 15 (quinze) dias. 

§ 1º. A impugnação que versar sobre impedimentos não declarados pelo Promotor de Justiça 

designado, na forma do par. 4º do artigo 3º, poderá ser apresentada no prazo de 5 (cinco) 

dias contados a partir do conhecimento do fato pelo impugnante. 

 

Art. 5º. A substituição automática do Promotor de Justiça designado para prestar serviços à 

Justiça Eleitoral obedecerá a regra comum da Promotoria de Justiça e não dará direito à 

gratificação.  

 

Art. 6º. Os Promotores de Justiça designados para prestação de serviços junto à Justiça 

Eleitoral terão atribuição para todas as matérias da competência do Juízo Eleitoral respectivo, 

criminais ou cíveis.  

 

Art. 7º. Os Promotores de Justiça designados na forma deste Ato encaminharão à Diretoria-

Geral do Ministério Público, mensalmente, até o dia 5 do mês subsequente, declaração por 

ele firmada relativa ao exercício das funções eleitorais. 

 

Art. 8º. Em razão do contido no Aviso nº 301/2003 - PGJ, de 11 de junho de 2003, as 

designações para o período de 01 de outubro de 2003 a 31 de dezembro de 2004 deverão 

observar a ordem de antiguidade em 01 de outubro de 2003, inclusive considerando os cargos 

providos nessa data. 

 

Art. 9º. Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.113, n.174, p.33, de 13 de setembro de 2003.  

Retificado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.113, n.191, p.39, de 8 de outubro de 2003  

https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2003%2fexecutivo%2520secao%2520i%2fsetembro%2f13%2fPag_0033_CM0KGMGAPCLH2e9P770NI3J36N2.pdf&pagina=33&data=13/09/2003&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=10033
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