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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - ASSUNTOS JURÍDICOS 
ATO NORMATIVO Nº 636/2010-PGJ, DE 31 DE MARÇO DE 2010.  

(PT. Nº 11.327/09) 
 

Sem Revogação Expressa – VIDE Ato Normativo 
nº 962/2016-PGJ, de 27/04/2016. 
 

Altera disposições do Ato Normativo nº 572-
PGJ, de 30 de janeiro de 2009, instituindo, no 
âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça, a 
Subprocuradoria-Geral de Justiça de Gestão, 
extinguindo a Subprocuradoria-Geral de 
Justiça para Assuntos Orçamentários, e 
modificando a denominação das 
Subprocuradorias-Gerais de Justiça. 

 

 

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 nº 734, de 26 de 

novembro de 1993, com redação dada pela Lei Complementar nº 1083, de 17 de dezembro 

de 2008, e 

CONSIDERANDO a necessidade de a Procuradoria-Geral de Justiça organizar-se de modo 

a propiciar ágil atuação e solução de suas demandas, promovendo paulatina desconcentração 

das atividades que lhes são próprias; 

CONSIDERANDO a conveniência, em virtude da conexidade de objetos de atuação, de serem 

reunidas em única Subprocuradoria-Geral as atividades do Ministério Público atinentes à 

administração dos recursos materiais e humanos, o planejamento e execução orçamentários, 

a administração da estrutura física e do planejamento e execução da expansão estrutural das 

Promotorias de Justiça, assim como da estrutura informatizada do Ministério Público; 

RESOLVE editar o seguinte Ato: 

Artigo 1º – O artigo 1º do Ato Normativo nº 572/2009-PGJ, de 30 de janeiro de 2009, passa 

a ter a seguinte redação: 

“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.” 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/962compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/572.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/572.pdf
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Artigo 2º – O artigo 2º do Ato Normativo nº 572/2009-PGJ, de 30 de janeiro de 2009, passa 

a ter a seguinte redação: 

“Art. 2º - Incumbirão à SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

INSTITUCIONAL as atribuições próprias da Chefia de Gabinete da Procuradoria-Geral de 

Justiça (LCE nº 734/93), incluindo-se a supervisão da assessoria de designações, a 

supervisão da assessoria militar, da área de saúde do Ministério Público e do setor de apoio 

à 2ª. Instância, bem como a coordenação e supervisão da área de documentação e de 

divulgação do Ministério Público, além do exercício de outras funções que lhe sejam 

delegadas, inclusive a eventual substituição do Procurador-Geral de Justiça, na forma do art. 

10 da LCE 734/93, quando assim designado.” 

Artigo 3º – O artigo 3º do Ato Normativo nº 572/2009-PGJ, de 30 de janeiro de 2009, passa 

a ter a seguinte redação: 

“Art. 3º - Incumbirão à SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA, 

dentre outras, as atribuições processuais e administrativas de natureza jurídica que sejam 

próprias da Procuradoria-Geral de Justiça, sem prejuízo de outras que lhe sejam delegadas 

por ato específico, incluindo-se a coordenação da assessoria jurídica e do corpo técnico da 

assessoria técnica (LCE nº 734/93, art. 63), a preparação de atos normativos e de 

anteprojetos de lei, o acompanhamento legislativo e a eventual substituição do Procurador-

Geral de Justiça, na forma do art. 10 da LCE 734/93, quando assim designado.” 

Artigo 4º — O Art. 4º - A, do Ato Normativo nº 572/2009-PGJ, de 30 de janeiro de 2009, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 4º - A - Incumbirá à SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE GESTÃO 

o exercício de atividades que lhe sejam conferidas ou delegadas pela Procuradoria-Geral de 

Justiça, incluindo-se a coordenação da administração dos recursos materiais e humanos, o 

planejamento e execução orçamentários, a administração da estrutura física e do 

planejamento e execução da expansão estrutural das Promotorias de Justiça e da estrutura 

informatizada do Ministério Público, assim como a supervisão dos trabalhos da Diretoria-

Geral, da Assessoria de Gestão e Planejamento Institucional (AGPI) e do Centro de 

Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC), e a eventual substituição do Procurador-

Geral de Justiça, na forma do art. 10 da LCE 734/93, quando assim designado.” 
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Artigo 5º — O Art. 1º do Ato Normativo nº 537/2008-PGJ, de 26 de maio de 2008, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º - Fica criada, sob a supervisão da Subprocuradoria-Geral de Justiça de 

Gestão, a Assessoria de Gestão e Planejamento Institucional (AGPI), coordenada por um 

membro do Ministério Público designado Assessor do Procurador-Geral de Justiça.” 

Artigo 6º — O Parágrafo Único, do Art. 1º do Ato Normativo nº 582/2009-PGJ, de 25 de março 

de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Parágrafo Único – O Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) do 

Ministério Público fica subordinado à Subprocuradoria-Geral de Justiça de Gestão e será 

coordenado por um servidor do Ministério Público com formação e experiência nesta área de 

atuação. A orientação e acompanhamento das atividades do CTIC ficarão a cargo da 

Assessoria de Gestão e Planejamento Institucional - AGPI.” 

Artigo 7º — Fica extinta a Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Orçamentários, 

criada pelo Ato Normativo nº 618/2009-PGJ, de 30 de novembro de 2009. 

Artigo 8º - Este Ato entrará em vigor em 12 de abril de 2010, revogadas as disposições em 

contrário. 

São Paulo, 31 de março de 2010 

 

 

Fernando Grella Vieira 

Procurador-Geral de Justiça 

 
 
Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, quinta-feira, 1 de abril de 2010, p.55 
Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, terça-feira, 6 de abril de 2010, p.53 

 

 

 

  

 

 


