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PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 
RESOLUÇÃO Nº 1.260/2020-PGJ, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020 

(PROTOCOLADO Nº 32.882/00-20) 
 

REVOGADA, pela Resolução nº 1.536/2022-PGJ, 
de 13/10/2022. 

Homologa a Tabela de Substituição Automática 
dos Promotores de Justiça da 20ª 
Circunscrição Judiciária - Itu. 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no exercício da atribuição que lhe é conferida pelo 

artigo 165, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993,  

 

RESOLVE: 

  

Art. 1º. Fica homologada a TABELA DE SUBSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA DOS 

PROMOTORES DE JUSTIÇA DA 20ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA, sediada em ITU, nos 

termos da minuta juntada às fls. 144/146 dos autos do protocolado nº 32.882/00-20, com a 

seguinte redação: 

  

I. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITU: 

a) o 1º PJ de Itu substitui o 3º PJ de Itu; 

b)  o 2º PJ de Itu substitui o 6º PJ de Itu; 

c)  o 3º PJ de Itu substitui o 1º PJ de Itu; 

d)  o 4º PJ de Itu substitui o 5º PJ de Itu; 

e)  o 5º PJ de Itu substitui o 4º PJ de Itu; 

f)  o 6º PJ de Itu substitui o 2º PJ de Itu. 

  

1.1 Na hipótese de ausência, suspeição ou impedimento dos seis Promotores de Justiça de 

Itu, a substituição dá-se: 

  

a) de 07 de janeiro a 02 de abril, pelo 1º PJ de Salto; na falta deste, pelo 2º PJ de Salto; na 

falta deste, pelo 3º PJ de Salto; na falta deste, pelo 4º PJ de Salto; 

  

b)  de 03 de abril a 28 de junho, pelo 2º PJ de Salto; na falta deste, pelo 3º PJ de Salto; na 

falta deste, pelo 4º PJ de Salto; na falta deste, pelo 1º PJ de Salto; 

  

c)  de 29 de junho a 23 de setembro, pelo 3º PJ de Salto; na falta deste, pelo 4º PJ de Salto; 

na falta deste, pelo 1º PJ de Salto; na falta deste, pelo 2º PJ de Salto; 

https://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/resolucoes/1536.pdf
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/compilacao-lei.complementar-734-26.11.1993.html
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d)  de 24 de setembro a 19 de dezembro, pelo 4º PJ de Salto; na falta deste, pelo 1º PJ de 

Salto; na falta deste, pelo 2º PJ de Salto; na falta deste, pelo 3º PJ de Salto; 

  

1.2 Na hipótese de ausência, suspeição ou impedimento dos seis Promotores de Justiça de 

Itu e dos quatro Promotores de Justiça de Salto, a substituição dá-se: 

  

a) de 07 de janeiro a 04 de março, pelo 2º PJ de Indaiatuba; na falta deste, pelo 3º PJ de 

Indaiatuba; na falta deste, pelo 4º PJ de Indaiatuba; na falta deste, pelo 5º PJ de Indaiatuba; 

na falta deste, pelo 6º PJ de Indaiatuba; na falta deste, pelo 1º PJ de Indaiatuba; 

  

b)  de 05 de março a 01 de maio, pelo 3º PJ de Indaiatuba; na falta deste, pelo 4º PJ de 

Indaiatuba; na falta deste, pelo 5º PJ de Indaiatuba; na falta deste, pelo 6º PJ de Indaiatuba; 

na falta deste, pelo 1º PJ de Indaiatuba; na falta deste, pelo 2º PJ de Indaiatuba; 

  

c)  de 02 de maio a 28 de junho, pelo 4º PJ de Indaiatuba; na falta deste, pelo 5º PJ de 

Indaiatuba; na falta deste, pelo 6º PJ de Indaiatuba; na falta deste, pelo 1º PJ de Indaiatuba; 

na falta deste, pelo 2º PJ de Indaiatuba; na falta deste, pelo 3º PJ de Indaiatuba; 

  

d)  de 29 de junho a 25 de agosto, pelo 5º PJ de Indaiatuba; na falta deste, pelo 6º PJ de 

Indaiatuba; na falta deste, pelo 1º PJ de Indaiatuba; na falta deste, pelo 2º PJ de Indaiatuba; 

na falta deste, pelo 3º PJ de Indaiatuba; na falta deste, pelo 4º PJ de Indaiatuba; 

  

e)  de 26 de agosto a 22 de outubro, pelo 6º PJ de Indaiatuba; na falta deste, pelo 1º PJ de 

Indaiatuba; na falta deste, pelo 2º PJ de Indaiatuba; na falta deste, pelo 3º PJ de Indaiatuba; 

na falta deste, pelo 4º PJ de Indaiatuba; na falta deste, pelo 5º PJ de Indaiatuba; 

  

f)  de 23 de outubro a 19 de dezembro, pelo 1º PJ de Indaiatuba; na falta deste, pelo 2º PJ de 

Indaiatuba; na falta deste, pelo 3º PJ de Indaiatuba; na falta deste, pelo 4º PJ de Indaiatuba; 

na falta deste, pelo 5º PJ de Indaiatuba; na falta deste, pelo 6º PJ de Indaiatuba. 

  

II. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOITUVA: 

a) o 1º PJ de Boituva substitui o 2º PJ de Boituva; 

b)  o 2º PJ de Boituva substitui o 1º PJ de Boituva. 
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Notas: 

1. Na hipótese de ausência, suspeição ou impedimento dos dois Promotores de Justiça de 

Boituva, a substituição dá-se: 

  

a) de 07 de janeiro a 28 de junho, o substitui o 2º PJ de Porto Feliz; na falta deste, pelo 1º PJ 

de Porto Feliz; 

  

b)  de 29 de junho a 19 de dezembro, o substitui o 1º PJ de Porto Feliz; na falta deste, pelo 

2º PJ de Porto Feliz. 

  

2. Na hipótese de ausência, suspeição ou impedimento dos dois Promotores de Justiça de 

Boituva e dos dois Promotores de Justiça de Porto Feliz, a substituição dá-se pelos 

Promotores de Justiça de Itu, da seguinte forma: 

  

a) de 07 de janeiro a 04 de março, pelo 2º PJ de Itu; na falta deste, pelo 3º PJ de Itu; na falta 

deste, pelo 4º PJ de Itu; na falta deste, pelo 5º PJ de Itu; na falta deste, pelo 6º PJ de Itu; na 

falta deste, pelo 1º PJ de Itu; 

  

b)  de 05 de março a 1º de maio, pelo 3º PJ de Itu; na falta deste, pelo 4º PJ de Itu; na falta 

deste, pelo 5º PJ de Itu; na falta deste, pelo 6º PJ de Itu; na falta deste, pelo 1º PJ de Itu; na 

falta deste, pelo 2º PJ de Itu; 

  

c)  de 02 de maio a 28 de junho, , pelo 4º PJ de Itu; na falta deste, pelo 5º PJ de Itu; na falta 

deste, pelo 6º PJ de Itu; na falta deste, pelo 1º PJ de Itu; na falta deste, pelo 2º PJ de Itu; na 

falta deste, pelo 3º PJ de Itu; 

  

d)  de 29 de junho a 25 de agosto, pelo 5º PJ de Itu; na falta deste, pelo 6º PJ de Itu; na falta 

deste, pelo 1º PJ de Itu; na falta deste, pelo 2º PJ de Itu; na falta deste, pelo 3º PJ de Itu; na 

falta deste, pelo 4º PJ de Itu; 

  

e)  de 26 de agosto a 22 de outubro, pelo 6º PJ de Itu; na falta deste, pelo 1º PJ de Itu; na 

falta deste, pelo 2º PJ de Itu; na falta deste, pelo 3º PJ de Itu; na falta deste, pelo 4º PJ de Itu; 

na falta deste, pelo 5º PJ de Itu; 
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f)  de 23 de outubro a 19 de dezembro, pelo 1º PJ de Itu; na falta deste, pelo 2º PJ de Itu; na 

falta deste, pelo 3º PJ de Itu; na falta deste, pelo 4º PJ de Itu; na falta deste, pelo 5º PJ de Itu; 

na falta deste, pelo 6º PJ de Itu. 

  

III. PROMOTOR DE JUSTIÇA DE CABREÚVA: 

1. Na ausência, impedimento ou suspeição do Promotor de Justiça de Cabreúva, a 

substituição dá-se: 

  

a) de 07 de janeiro a 04 de março, o substitui o 1º PJ de Itu; na falta deste, o 2º PJ de Itu; na 

falta deste, o 3º PJ de Itu; na falta deste, o 4º PJ de Itu; na falta deste, o 5º PJ de Itu; na falta 

deste, o 6º PJ de Itu; 

  

b)  de 05 de março a 1º de maio, o substitui o 2º PJ de Itu; na falta deste, o 3º PJ de Itu; na 

falta deste, o 4º PJ de Itu; na falta deste, o 5º PJ de Itu; na falta deste, o 6º PJ de Itu; na falta 

deste, o 1º PJ de Itu; 

  

c)  de 02 de maio a 28 de junho, o substitui o 3º PJ de Itu; na falta deste, o 4º PJ de Itu; na 

falta deste, o 5º PJ de Itu; na falta deste, o 6º PJ de Itu na falta deste, o 1º PJ de Itu; na falta 

deste, o 2º PJ de Itu; 

  

d)  de 29 de junho a 25 de agosto, o substitui o 4º PJ de Itu; na falta deste, o 5º PJ de Itu; na 

falta deste, o 6º PJ de Itu; na falta deste, o 1º PJ de Itu; na falta deste, o 2º PJ de Itu; na falta 

deste, o 3º PJ de Itu; 

  

e)  de 26 de agosto a 22 de outubro, o substitui o 5º PJ de Itu; na falta deste, o 6º PJ de Itu; 

na falta deste, o 1º PJ de Itu; na falta deste, o 2º PJ de Itu; na falta deste, o 3º PJ de Itu; na 

falta deste, o 4º PJ de Itu; 

  

f)  de 23 de outubro a 19 de dezembro, o substitui o 6º PJ de Itu; na falta deste, o 1º PJ de 

Itu; na falta deste, o 2º PJ de Itu; na falta deste, o 3º PJ de Itu; na falta deste, o 4º PJ de Itu; 

na falta deste, o 5º PJ de Itu. 

  

2. Na hipótese de ausência, impedimento ou suspeição do Promotor de Justiça de Cabreúva 

e dos seis Promotores de Justiça de Itu, a substituição dá-se: 
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a) de 07 de janeiro a 02 de abril, pelo 3º PJ de Salto; na falta deste, pelo 4º PJ de Salto; na 

falta deste, pelo 1º PJ de Salto; na falta deste, pelo 2º PJ de Salto; 

  

b)  de 03 de abril a 28 de junho, pelo 4º PJ de Salto; na falta deste, pelo 1º PJ de Salto; na 

falta deste, pelo 2º PJ de Salto; na falta deste, pelo 3º PJ de Salto; 

  

c)  de 29 de junho a 23 de setembro, pelo 1º PJ de Salto; na falta deste, pelo 2º PJ de Salto; 

na falta deste, pelo 3º PJ de Salto; na falta deste, pelo 4º PJ de Salto. 

  

d)  de 24 de setembro a 19 de dezembro, pelo 2º PJ de Salto; na falta deste, pelo 3º PJ de 

Salto; na falta deste, pelo 4º PJ de Salto; na falta deste, pelo 1º PJ de Salto. 

  

IV. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE INDAIATUBA: 

a) o 1º PJ de Indaiatuba substitui o 4º PJ de Indaiatuba; 

b)  o 2º PJ de Indaiatuba substitui o 6º PJ de Indaiatuba; 

c)  o 3º PJ de Indaiatuba substitui o 1º PJ de Indaiatuba; 

d)  o 4º PJ de Indaiatuba substitui o 5º PJ de Indaiatuba; 

e)  o 5º PJ de Indaiatuba substitui o 2º PJ de Indaiatuba; 

f)  o 6° PJ de Indaiatuba substitui o 3° PJ de Indaiatuba. 

  

1. Notas. 

1.1 Na impossibilidade do substituto automático na ordem acima, figurará o Promotor de 

Justiça numerado na sequência, até que haja a efetiva substituição. 

  

1.2 Na hipótese de ausência, suspeição ou impedimento dos seis Promotores de Justiça de 

Indaiatuba, a substituição dá-se: 

  

a) de 07 de janeiro a 02 de abril, pelo 2º PJ de Salto; na falta deste, pelo 3º PJ de Salto; na 

falta deste, pelo 4º PJ de Salto; na falta deste, pelo 1º PJ de Salto; 

  

b)  de 03 de abril a 28 de junho, pelo 3º PJ de Salto; na falta deste, pelo 4º PJ de Salto; na 

falta deste, pelo 1º PJ de Salto; na falta deste, pelo 2º PJ de Salto; 

  

c)  de 29 de junho a 23 de setembro, pelo 4º PJ de Salto; na falta deste, pelo 1º PJ de Salto; 

na falta deste, pelo 2º PJ de Salto; na falta deste, pelo 3º PJ de Salto; 
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d)  de 24 de setembro a 19 de dezembro, pelo 1º PJ de Salto; na falta deste, pelo 2º PJ de 

Salto; na falta deste, pelo 3º PJ de Salto; na falta feste, pelo 4º PJ de Salto. 

  

1.3 Na hipótese de ausência, suspeição ou impedimento dos seis Promotores de Justiça de 

Indaiatuba e dos quatro Promotores de Justiça de Salto, a substituição dá-se: 

  

a) de 07 de janeiro a 04 de março, o substitui o 3º PJ de Itu; na falta deste, o 4º PJ de Itu; na 

falta deste, o 5º PJ de Itu; na falta deste, o 6º PJ de Itu; na falta deste, o 1º PJ de Itu; na falta 

deste, o 2º PJ de Itu; 

  

b)  de 05 de março a 1º de maio, o substitui o 4º PJ de Itu; na falta deste, o 5º PJ de Itu; na 

falta deste, o 6º PJ de Itu; na falta deste, o 1º PJ de Itu; na falta deste, o 2º PJ de Itu; na falta 

deste, o 3º PJ de Itu; 

  

c)  de 02 de maio a 28 junho, o substitui o 5º PJ de Itu; na falta deste, o 6º PJ de Itu; na falta 

deste, o 1º PJ de Itu; na falta deste, o 2º PJ de Itu; na falta deste, o 3º PJ de Itu; na falta deste, 

o 4º PJ de Itu; 

  

d)  de 29 de junho a 25 de agosto, o substitui o 6º PJ de Itu; na falta deste, o 1º PJ de Itu; na 

falta deste, o 2º PJ de Itu; na falta deste, o 3º PJ de Itu; na falta deste, o 4º PJ de Itu; na falta 

deste, o 5º PJ de Itu; 

  

e)  de 26 de agosto a 22 de outubro, o substitui o 1º PJ de Itu; na falta deste, o 2º PJ de Itu; 

na falta deste, o 3º PJ de Itu; na falta deste, o 4º PJ de Itu; na falta deste, o 5º PJ de Itu; na 

falta deste, o 6º PJ de Itu; 

  

f)  de 23 de outubro a 19 de dezembro, 2º PJ de Itu; na falta deste, o 3º PJ de Itu; na falta 

deste, o 4º PJ de Itu; na falta deste, o 5º PJ de Itu; na falta deste, o 6º PJ de Itu; na falta deste, 

o 1º PJ de Itu; 

  

V. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO FELIZ: 

a) o 1º PJ de Porto Feliz substitui o 2º PJ de Porto Feliz; 

b)  o 2º PJ de Porto Feliz substitui o 1º PJ de Porto Feliz. 
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1.1 Na hipótese de ausência, suspeição ou impedimento dos dois Promotores de Justiça de 

Porto Feliz, a substituição dá-se: 

  

a) de 07 de janeiro a 28 de junho, pelo 1º PJ de Boituva; na falta deste, pelo 2º PJ de Boituva; 

b)  de 29 de junho a 19 de dezembro, pelo 2º PJ de Boituva; na falta deste, pelo 1º PJ de 

Boituva. 

  

1.2 Na hipótese de ausência, suspeição ou impedimento dos dois Promotores de Justiça de 

Porto Feliz e dos dois Promotores de Justiça de Boituva, a substituição dá-se: 

  

a) de 07 de janeiro a 04 de março, pelo 4º PJ de Itu; na falta deste, pelo 5º PJ de Itu; na falta 

deste, pelo 6º PJ de Itu; na falta deste, pelo 1º PJ de Itu; na falta deste, pelo 2º PJ de Itu; na 

falta deste, pelo 3º PJ de Itu; 

  

b)  de 05 de março a 1º de maio, pelo 5º PJ de Itu; na falta deste, pelo 6º PJ de Itu; na falta 

deste, pelo 1º PJ de Itu; na falta deste, pelo 2º PJ de Itu; na alta deste, pelo 3º PJ de Itu; na 

falta deste, pelo 4º PJ de Itu; 

  

c)  de 02 de maio a 28 de junho, pelo 6º PJ de Itu; na falta deste, pelo 1º PJ de Itu; na falta 

deste, pelo 2º PJ de Itu; na ausência deste, pelo 3º PJ de Itu; na falta deste, pelo 4º PJ de Itu; 

na falta deste, pelo 5º PJ de Itu; 

  

d)  de 29 de junho a 25 de agosto, pelo 1º PJ de Itu; na falta deste, pelo 2º PJ de Itu; na 

ausência deste, pelo 3º PJ de Itu; na falta deste, pelo 4º PJ de Itu; na falta deste, pelo 5º PJ 

de Itu; na falta deste, pelo 6º PJ de Itu; 

  

e)  de 26 de agosto a 22 de outubro, pelo 2º PJ de Itu; na ausência deste, pelo 3º PJ de Itu; 

na falta deste, pelo 4º PJ de Itu; na falta deste, pelo 5º PJ de Itu; na falta deste, pelo 6º PJ de 

Itu; na falta deste, pelo 1º PJ de Itu; 

  

f)  de 23 de outubro a 19 de dezembro, pelo 3º PJ de Itu; na falta deste, pelo 4º PJ de Itu; na 

falta deste, pelo 5º PJ de Itu; na falta deste, pelo 6º PJ de Itu; na falta deste, pelo 1º PJ de Itu; 

na falta deste, pelo 2º PJ de Itu. 

  

VI. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SALTO: 



 
 BIBLIOTECA “CESAR SALGADO” 

 
 

 

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

 
Página 8 de 10 

  

1ª série: 

a) o 1º PJ de Salto substitui o 4º PJ de Salto; 

b)  o 4º PJ de Salto substitui o 1º PJ de Salto. 

  

Na hipótese de ausência, suspeição ou impedimento dos 1º e 4º Promotores de Justiça de 

Salto, a substituição dá-se: 

a) de 07 de janeiro a 28 de junho, o substitui o 2º PJ de Salto; 

b)  de 29 de junho a 19 de dezembro, o substitui o 3º PJ de Salto. 

  

2ª série: 

a) o 2º PJ de Salto substitui o 3º PJ de Salto; 

b)  o 3º PJ de Salto substitui o 2º PJ de Salto. 

  

Na hipótese de ausência, suspeição ou impedimento dos 2º e 3º Promotores de Justiça de 

Salto, a substituição dá-se: 

a) de 07 de janeiro a 28 de junho, o substitui o 1º PJ de Salto; 

b)  de 29 de junho a 19 de dezembro, o substitui o 4º PJ de Salto. 

  

Notas: 

1. Na hipótese de ausência, suspeição ou impedimento dos quatro Promotores de Justiça de 

Salto, a substituição dá-se: 

  

a) de 07 de janeiro a 04 de março, pelo 1º PJ de Indaiatuba; na falta deste, pelo 2º PJ de 

Indaiatuba; na falta deste, pelo 3º PJ de Indaiatuba; na falta deste, pelo 4º PJ de Indaiatuba; 

na falta deste, pelo 5º PJ de Indaiatuba; na falta deste, pelo 6º PJ de Indaiatuba; 

  

b)  de 05 de março a 01 de maio, pelo 2º PJ de Indaiatuba; na falta deste, pelo 3º PJ de 

Indaiatuba; na falta deste, pelo 4º PJ de Indaiatuba; na falta deste, pelo 5º PJ de Indaiatuba; 

na falta deste, pelo 6º PJ de Indaiatuba; na falta deste, pelo 1º PJ de Indaiatuba; 

  

c)  de 02 de maio a 28 de junho, pelo 3º PJ de Indaiatuba; na falta deste, pelo 4º PJ de 

Indaiatuba; na falta deste, pelo 5º PJ de Indaiatuba; na falta deste, pelo 6º PJ de Indaiatuba; 

na falta deste, pelo 1º PJ de Indaiatuba; na falta deste, pelo 2º PJ de Indaiatuba; 
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d)  de 29 de junho a 25 de agosto, pelo 4º PJ de Indaiatuba; na falta deste, pelo 5º PJ de 

Indaiatuba; na falta deste, pelo 6º PJ de Indaiatuba; na falta deste, pelo 1º PJ de Indaiatuba; 

na falta deste, pelo 2º PJ de Indaiatuba; na falta deste, pelo 3º PJ de Indaiatuba; 

  

e)  de 26 de agosto a 22 de outubro, pelo 5º PJ de Indaiatuba; na falta deste, pelo 6º PJ de 

Indaiatuba; na falta deste, pelo 1º PJ de Indaiatuba; na falta deste, pelo 2º PJ de Indaiatuba; 

na falta deste, pelo 3º PJ de Indaiatuba; na falta deste, pelo 4º PJ de Indaiatuba; 

  

f)  de 23 de outubro a 19 de dezembro, pelo 6º PJ de Indaiatuba; na falta deste, pelo 1º PJ de 

Indaiatuba; na falta deste, pelo 2º PJ de Indaiatuba; na falta deste, pelo 3º PJ de Indaiatuba; 

na falta deste, pelo 4º PJ de Indaiatuba; na falta deste, pelo 5º PJ de Indaiatuba. 

  

2. Na hipótese de ausência, suspeição ou impedimento dos quatro Promotores de Justiça de 

Salto e dos seis Promotores de Justiça de Indaiatuba, a substituição dá-se: 

  

a) de 07 de janeiro a 04 de março, pelo 5º PJ de Itu; na falta deste, pelo 6º PJ de Itu; na falta 

deste, pelo 1º PJ de Itu; na falta deste, pelo 2º PJ de Itu; na falta deste, pelo 3º PJ de Itu; na 

falta deste, pelo 4º PJ de Itu; 

  

b)  de 05 de março a 1º de maio, pelo 6º PJ de Itu; na falta deste, pelo 1º PJ de Itu; na falta 

deste, pelo 2º PJ de Itu; na falta deste, pelo 3º PJ de Itu; na falta deste, pelo 4º PJ de Itu; na 

falta deste, pelo 5º PJ de Itu; 

  

c)  de 02 de maio a 28 de junho, pelo 1º PJ de Itu; na falta deste, pelo 2º PJ de Itu; na falta 

deste, pelo 3º PJ de Itu; na falta deste, pelo 4º PJ de Itu; na falta deste, pelo 5º PJ de Itu; na 

falta deste, pelo 6º PJ de Itu; 

  

d)  de 29 de junho a 25 de agosto, pelo 2º PJ de Itu; na falta deste, pelo 3º PJ de Itu; na falta 

deste, pelo 4º PJ de Itu; na falta deste, pelo 5º PJ de Itu; na falta deste, pelo 6º PJ de Itu; na 

falta deste, pelo 1º PJ de Itu; 

  

e)  de 26 de agosto a 22 de outubro, pelo 3º PJ de Itu; na falta deste, pelo 4º PJ de Itu; na 

falta deste, pelo 5º PJ de Itu; na falta deste, pelo 6º PJ de Itu; na falta deste, pelo 1º PJ de Itu; 

na falta deste, pelo 2º PJ de Itu; 
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f)  de 23 de outubro a 19 de dezembro, pelo 4º PJ de Itu; na falta deste, pelo 5º PJ de Itu; na 

falta deste, pelo 6º PJ de Itu; na falta deste, pelo 1º PJ de Itu; na falta deste, pelo 2º PJ de Itu; 

na falta deste, pelo 3º PJ de Itu. 

  

Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua primeira publicação. 

 
 
 
 
 
 
 
Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, v.130, n.249, p.75-76, de 16 de Dezembro de 2020. 
 
Republicado nos termos do art. 19, V, "x", da Lei Complementar n. 734/1993. Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São 
Paulo, v.131, n.247, p.119, de 29 de Dezembro de 2021. 

 
 

https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2020%2fexecutivo%2520secao%2520i%2fdezembro%2f16%2fpag_0075_7f0ce0158c5a79b4ecb9fe4e824f9f1e.pdf&pagina=75&data=16/12/2020&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100075
http://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2021%2fexecutivo+secao+i%2fdezembro%2f29%2fpag_0119_eea8304ae35768fc042a891539f5da79.pdf&pagina=119&data=29/12/2021&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100119
http://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2021%2fexecutivo+secao+i%2fdezembro%2f29%2fpag_0119_eea8304ae35768fc042a891539f5da79.pdf&pagina=119&data=29/12/2021&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100119

