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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
RESOLUÇÃO Nº 1.298/2021-PGJ, de 11 de janeiro de 2021 

 

 Altera a Resolução nº 1.214-PGJ, de 16 de julho 
de 2020, que estabelece normas transitórias 
para a retomada segura das atividades 
presenciais no âmbito do Ministério Público, e 
dá outras providências. 

 

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

 

CONSIDERANDO a Resolução nº 1.214/2020-PGJ, de 16 de julho de 2020, que estabelece 

normas transitórias para a retomada segura das atividades presenciais no âmbito do Ministério 

Público do Estado de São Paulo; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 65.437, de 30 de dezembro de 2020, que estendeu a 

quarentena implementada pelo Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 604/2009-PGJ, de 19 de agosto de 2009, que 

regulamenta o Curso de Adaptação e Vitaliciamento dos Promotores de Justiça em estágio 

probatório, com previsão de etapa presencial; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de adequar o Curso de Adaptação e Vitaliciamento dos 

Promotores de Justiça às medidas de distanciamento social voltadas à mitigação da propagação 

da Covid-19, edita a seguinte RESOLUÇÃO: 

 

Art. 1º. Fica acrescentado o art. 15-A à Resolução nº 1.214/2020-PGJ, de 16 de agosto de 2020, 

com a seguinte redação: 

 

Â“Art. 15-A. O Curso de Adaptação e Vitaliciamento dos Promotores de Justiça em estágio 

probatório poderá ser integralmente realizado mediante técnicas de ensino à distância, 

observadas as disposições contidas na Resolução nº 604/2009-PGJ, de 19 de agosto de 2009.Â” 

(AC) 
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Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 
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