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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
RESOLUÇÃO Nº 370/04 - PGJ, DE 23 DE AGOSTO DE 2004  

(PT. Nº. 36.834/04) 
 

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 

 Cria, no âmbito do Gabinete do Procurador-
Geral de Justiça, Comissão para análise e 
apresentação de proposta de reestruturação 
administrativa, com a reclassificação das 
entrâncias das Promotorias de Justiça de 1ª 
Instância 
 

 

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

daquela que lhe é conferida pelo art. 19, inciso X, alínea "c", da Lei Complementar n. 734, de 

26 de novembro de 1993 – Lei Orgânica do Ministério Público de São Paulo, e, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de criar mecanismos de movimentação horizontal na 

carreira, permitindo maior mobilidade entre as comarcas de 1ª Instância; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de realizar estudo a respeito da reestruturação das 

entrâncias do Estado; 

 

CONSIDERANDO a existência de proposta apresentada pela APAMAGIS, em discussão no 

Tribunal de Justiça do Estado, para a redução das entrâncias, com a respectiva 

reclassificação das Comarcas; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Criar, junto ao seu Gabinete e sob a coordenação da Chefia de Gabinete, Comissão 

para análise da proposta de reestruturação das entrâncias, e sua respectiva reclassificação; 

§1º. A Comissão será integrada por membros do Ministério Público, designados pelo 

Procurador-Geral de Justiça, sem prejuízo de suas atribuições normais; 

§2º. A participação nesta Comissão não importará o recebimento de qualquer remuneração 

ou gratificação. 

 

Art. 2º. Compete à Comissão, dentre outras atividades compatíveis com sua finalidade: 

 

https://www.al.sp.gov.br/norma/14474
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I – analisar a conveniência e a adequação da reestruturação das entrâncias, no Estado, bem 

como o dimensionamento de suas consequências funcionais, e as implicações administrativas 

e orçamentárias de sua implementação; 

II – compilar, sistematizar e analisar soluções análogas adotadas por outros Estados da 

Federação; 

III – sugerir as alterações legislativas pertinentes, inclusive acompanhando projetos de lei em 

tramitação; 

IV – promover reuniões de trabalho, se necessário, em conjunto com Promotorias de Justiça 

da Capital e do Interior, com o intuito de colher elementos para a consecução de seus 

objetivos. 

 

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

 

 

 

 

 

Publicado em: Diário Oficial, Poder Executivo, Seção I, São Paulo, v. 114, n. 162, p.98, 26 de agosto de 2004. 
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