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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
ATO NORMATIVO N.º 572-PGJ, DE 30 DE JANEIRO DE 2009 

(PT. Nº 11.327/09) 
 

Texto compilado até o Ato Normativo nº 
888/2015-PGJ, 25/03/2015 
 
Revogado pelo Ato Normativo nº 962/2016-PGJ, 
de 27/04/2016. 
 

Institui, no âmbito da Procuradoria-Geral de 
Justiça, as SUBPROCURADORIAS-GERAIS DE 
JUSTIÇA que especifica, define suas 
atribuições e dá outras providências. 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, com 
fundamento no art. 9º, § 1º, 19, XII, letra “n”, e art. 20, todos da Lei Complementar Estadual 
nº 734, de 26 de novembro de 1993, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 
1083, de 17 de dezembro de 2008, e 

CONSIDERANDO a necessidade e conveniência de promover paulatina desconcentração 

das atividades da Procuradoria-Geral de Justiça e de organizá-la de modo a propiciar ágil 

atuação e solução das demandas que lhes são próprias; 

CONSIDERANDO que a expansão natural das atribuições da Procuradoria-Geral de Justiça 

reclama a efetiva modernização da sua estrutura organizacional, com a delegação, quando 

possível, de atividades administrativas e processuais; 

CONSIDERANDO, por fim, que as recentes alterações da Lei Orgânica do Ministério Público 

do Estado de São Paulo facultam a criação de Subprocuradorias-Gerais de Justiça para o 

exercício de atividades de auxílio e de apoio, sem prejuízo da possibilidade de revisão de 

seus atos pelo Procurador-Geral de Justiça; 

Resolve editar o seguinte Ato: 

Art. 1º. Ficam criadas, no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça, a SUBPROCURADORIA-

GERAL DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, a SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

JURÍDICA, a SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE RELAÇÕES EXTERNAS e a 

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE GESTÃO, incumbindo-lhes o exercício de 

funções de substituição e de auxílio da Procuradoria-Geral de Justiça, definidas no presente 

Ato. (Redação dada pelo Ato (N) 618 - PGJ, de 30/11/2009; Ato (N) 636/2010 – PGJ, 31/03/2010)          

Art. 2º. Incumbirá à SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL: (Redação 

dada pelo Ato (N) 581 – PGJ, de 20/03/2009; Ato (N) 636/2010 – PGJ, de 31/03/2010; Ato (N) 731/2012 – PGJ, de 13/04/2012) 

a) a supervisão da assessoria de designações, da assessoria em matéria eleitoral e do setor 

de apoio à 2ª Instancia;  

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/888.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/888.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/962compilado.pdf
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b) a coordenação e supervisão da área de documentação e de divulgação, do arquivo geral 

e do protocolo geral do Ministério Público; 

c) a eventual substituição do Procurador-Geral de Justiça, na forma do art. 10 da Lei 

Complementar Estadual nº 734/93, quando assim designado; 

d) outras atribuições que lhe sejam delegadas por ato específico.  

Art. 3º. Incumbirá à SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA: (Redação dada pelo 

Ato (N) 636/2010 – PGJ, de 31/03/2010; Ato (N) 731/2012 – PGJ, de 13/04/2012) 

a) as atribuições processuais e administrativas de natureza jurídica que sejam próprias da 

Procuradoria-Geral de Justiça;  

b) a coordenação da assessoria jurídica e do corpo técnico da assessoria técnica (art. 63, da 

Lei Complementar Estadual nº 734/93); 

c) a preparação de atos normativos e de anteprojetos de lei; 

d) a eventual substituição do Procurador-Geral de Justiça, na forma do art. 10 da Lei 

Complementar Estadual nº 734/93, quando assim designado; 

e) outras atribuições que lhe sejam delegadas por ato específico.  

Art. 4º. Incumbirá à SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE RELACÕES 

EXTERNAS: (Redação dada pelo Ato (N) 581 – PGJ, de 20/03/2009; Ato (N) 731/2012 – PGJ, de 13/04/2012) 

a) a coordenação da área de comunicação social e assessoria de imprensa do Ministério 

Público;  

b) a representação do Procurador-Geral de Justiça nos Tribunais Superiores, no Conselho 

Nacional do Ministério Público e no Conselho Nacional de Justiça; (Redação dada pelo Ato (N) nº 

881/2015 – PGJ, de 06/03/2015); 

 

c) a eventual substituição do Procurador-Geral de Justiça, na forma do art. 10 da Lei 

Complementar Estadual nº 734/93, quando assim designado. (Redação dada pelo Ato (N) nº 881/2015 

– PGJ, de 06/03/2015); 
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d) a eventual substituição do Procurador-Geral de Justiça, na forma do art. 10 da Lei 

Complementar Estadual nº 734/93, quando assim designado; (Alínea não suprimida ou expressamente 

pelo Ato (N) nº 881/2015 – PGJ, de 06/03/2015; porém não consta da redação do referido Ato Normativo); 

e) outras atribuições que lhe sejam delegadas por ato específico. (Alínea não revogada expressamente 

pelo Ato (N) nº 881/2015 – PGJ, de 06/03/2015; porém não consta da redação do referido Ato Normativo); 

Art. 4º-A - Incumbirá à SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE GESTÃO: (Incluído pelo 

Ato (N) 618 – PGJ, de 30/11/2009; Redação dada pelo Ato (N) 636/2010 – PGJ, de 31/03/2010; Ato (N) 731/2012 – PGJ, 

13/04/2012; 771/2013 – PGJ, de 17/04/2013; Ato (N) nº 786/2013 – PGJ, de 16/09/2013) 

a) a coordenação da administração dos recursos materiais e humanos; 

b) o planejamento e a execução do orçamento; 

c) a administração da estrutura física; 

d) o planejamento e a execução da expansão estrutural das Promotorias de Justiça e da 

estrutura informatizada do Ministério Público; 

e) a supervisão dos trabalhos do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC); 

da Área de Saúde e do Centro de Controle Interno (CCI); (Redação dada pelo Ato (N) nº 881/2015 – PGJ, 

de 06/03/2015) 

f) o exercício das funções de controle interno da gestão administrativa, financeira, operacional, 

orçamentária e patrimonial, podendo: (Redação dada pelo Ato (N) nº 771/2013 – PGJ, de 17/04/2013) 

1) orientar a conduta de gestores para racionalização e padronização da execução da receita 

e da despesa e eficiência da gestão, podendo inclusive expedir recomendações; (Incluído pelo 

Ato (N) nº 771/2013 – PGJ, de 17/04/2013) 

2) sugerir ao Procurador-Geral de Justiça medidas de aprimoramento relativas ao controle 

interno; (Incluído pelo Ato (N) nº 771/2013 – PGJ, de 17/04/2013) 

3) determinar a realização de auditorias, inspeções, visitas, exames e outros procedimentos 

relativos ao controle interno, comunicando o resultado ao Procurador-Geral de Justiça com 

proposição das medidas ou providências cabíveis quanto a eventuais atos e fatos irregulares; 

(Incluído pelo Ato (N) nº 771/2013 – PGJ, de 17/04/2013; Redação dada pelo Ato (N) nº 786/2013 – PGJ, de 16/09/2013) 
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g) a produção de diagnósticos, estudos e avaliação de gestão da Instituição, visando à 

modernização, desburocratização e eficiência nas ações do Ministério Público; (Redação dada 

pelo Ato (N) nº 786/2013 – PGJ, de 16/09/2013) 

h) a eventual substituição do Procurador-Geral de Justiça, na forma do art. 10 da Lei 

Complementar Estadual nº 734/93, quando assim designado; (Redação dada pelo Ato (N) nº 786/2013 

– PGJ, de 16/09/2013) 

i) outras atribuições que lhe sejam delegadas por ato específico. (Incluído pelo Ato (N) nº 786/2013 – 

PGJ, de 16/09/2013) 

§ 1º. A Diretoria-Geral e sua estrutura administrativa (art. 64, Lei Complementar Estadual nº 

734/93) passam a integrar a Subprocuradoria-Geral de Justiça de Gestão, em conformidade 

com o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 734/93. (Incluído 

pelo Ato (N) 637 – PGJ, de 19/04/2010) 

§ 2º. Ficam delegadas ao Subprocurador-Geral de Justiça de Gestão as atribuições 

administrativas previstas no art. 19, inciso V, alíneas “h”, “j”, “l” e “m”, e inciso VIII, alínea “b”, 

e no art. 75, inciso I, alíneas “a”, “b”, “c”, “o” e “r”, inciso III, alínea “a”, inciso IV e inciso VI, 

alíneas “e”, “f” e “l” da Lei Complementar Estadual nº 734/93 (Redação dada pelo Ato (N) 888 – PGJ, de 

25/03/2015) 

§ 3º. Ao Diretor-Geral compete o exercício das demais atribuições previstas no art. 75, da Lei 

Complementar Estadual nº 734/93, bem como as constantes dos Atos nº 77/94, de 16 de 

setembro de 1994, nº 20/96, de 10 de abril de 1996, nº 223/98, de 29 de dezembro de 1998, 

nº 02/2001, de 02 de janeiro de 2001, e nº 68/2009, de 10 de junho de 2009. (Incluído pelo Ato (N) 

888 – PGJ, de 25/03/2015) 

§ 4º. (Revogado pelo Ato (N) nº 881/2015 – PGJ, de 06/03/2015) 

§ 5º. (Revogado pelo Ato (N) nº 881/2015 – PGJ, de 06/03/2015) 

Art. 5º. As SUBPROCURADORIAS-GERAIS DE JUSTIÇA serão organizadas em áreas de 

apoio, diretorias e sub-áreas de apoio técnico necessárias ao desenvolvimento de suas 

atividades. 

Art. 6º. Dos atos e das decisões das Subprocuradorias-Gerais de Justiça caberá recurso 

administrativo dirigido ao Procurador-Geral de Justiça. 
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§ 1º. O recurso poderá ser interposto por qualquer pessoa que detenha legítimo interesse no 

prazo de 3 (três) dias subseqüentes à data em que o interessado tiver tomado conhecimento, 

ainda que pela imprensa oficial, da decisão recorrida. 

§ 2º. O Subprocurador-Geral de Justiça deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

motivar a manutenção ou revisão da decisão e, caso seja mantida, remeter os autos à 

Procuradoria-Geral de Justiça. 

§ 3º. Sendo revista a decisão recorrida, o recurso administrativo será arquivado na 

Subprocuradoria-Geral de Justiça. 

§ 4º. O Procurador-Geral de Justiça deverá ser imediatamente cientificado da interposição do 

recurso e a ele poderá conferir efeito suspensivo. 

Art. 7º. A Diretoria-Geral providenciará o suporte necessário à instalação e funcionamento 

das Subprocuradorias-Gerais de Justiça. 

Art. 8º. Este ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

São Paulo, 30 de janeiro de 2009. 

 

FERNANDO GRELLA VIEIRA 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 

 

 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 31 de janeiro de 2009, p.65 

 

 

 

  


