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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
AVISO Nº 523/2020-PGJ-SECRETARIA ELEITORAL, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020 

 

 Avisa aos Senhores Promotores de Justiça do 
Interior e Capital, sobre os procedimentos e 
abertura do prazo para indicação das funções 
eleitorais no biênio 2021/2022.  (EMENTA 
ELABORADA) 

 

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

Secretaria Especial de Assuntos Eleitorais AVISA aos Senhores Promotores de Justiça do 

Interior interessados em exercer as funções eleitorais no biênio 2021/2022 que, em 01º de 

dezembro de 2020 será aberto o prazo para realização das reuniões que farão a indicação 

dos Promotores de Justiça para as comarcas do interior do Estado de São Paulo, devendo 

ser encaminhadas à Secretaria Especial de Assuntos Eleitorais as respectivas atas, 

impreterivelmente, até 5/02/2021. AVISA, outrossim, aos Promotores de Justiça da Capital 

que as inscrições para as Zonas Eleitorais do Município de São Paulo, ocorrerão de 1º a 5 de 

fevereiro de 2021. Os Editais serão oportunamente publicados. AVISA, ainda, que não 

poderão habilitar-se ao exercício das funções eleitorais os Promotores de Justiça que estejam 

afastados do exercício das funções regulares do cargo do qual são titulares, na data da 

inscrição, salvo as hipóteses de férias, licença-prêmio, licença-gestante, licença-saúde, gala, 

nojo ou dias compensados (é obrigatório estar no cargo de origem a partir data da abertura 

do edital). 
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