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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
ATO NORMATIVO Nº 873/15-PGJ, DE 20 DE JANEIRO DE 2015. 

(PROTOCOLADO Nº 7.840/15) 
 

Texto Compilado até o Ato(N) nº 896/2015, de 
15/05/2015 
 
Revogado pela Resolução nº 1.000/2016 – PGJ, 
de 09 de dezembro de 2016. 

Disciplina a elaboração do Plano Geral de 
Atuação e revoga o Ato Normativo nº 87/96-
PGJ, de 13 de maio de 1996. 
 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições, em especial a prevista 

no art. 99 da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993; 

CONSIDERANDO que essa regra estabelece sua competência para disciplina do 

procedimento de elaboração do Plano Geral de Atuação, relevante instrumento de 

planejamento institucional; 

CONSIDERANDO que consulta ao interesse público o constante aprimoramento de normas 

e procedimentos destinados ao planejamento institucional estratégico, louvando-se em 

premissas como transparência, dialogicidade, participação, eficiência, democratização; 

CONSIDERANDO as experiências frutíferas hauridas com práticas procedimentais na 

elaboração dos Planos Gerais de Atuação de 2013 e 2014, sobretudo no tocante à amplitude 

da oitiva de membros e servidores do Ministério Público e à aproximação e consulta à 

sociedade civil e ao meio científico, para identificação das prioridades sociais e institucionais 

e sua consequente incorporação ao planejamento; 

CONSIDERANDO a competência do Núcleo de Políticas Públicas para contribuir à 

elaboração e desenvolvimento do Plano Geral de Atuação, estimular a fixação de estratégias 

de atuação do Ministério Público (inclusive mediante integração entre os diversos órgãos de 

execução), orientar os Programas de Atuação Integrada e os Projetos Especiais, e avaliar 

periodicamente o alcance das metas dos programas de atuação da instituição; 

CONSIDERANDO a necessidade, diagnosticada por esse órgão, de criação de mecanismos 

internos de aprimoramento do acompanhamento do Plano Geral de Atuação, em especial a 

execução, pela Administração Superior e pelos membros da instituição, dos objetivos, metas 

e ações nele contemplados, RESOLVE editar o seguinte ATO NORMATIVO: 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/896.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/1000compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/087.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/087.pdf
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Art. 1º. A elaboração, discussão e aprovação do Plano Geral de Atuação observará as 

premissas de transparência, participação interna e externa, otimização, racionalização, 

eficiência, e compreende as seguintes etapas: 

I – instituição de Comitê Diretor; 

II – levantamento dos temas prioritários; 

III – compilação de dados; 

IV – consulta à sociedade civil e a especialistas em temas de atribuição do Ministério Público; 

(Redação dada pelo Ato (N) nº 896/2015 – PGJ, de 15/05/2015) 

V – elaboração de pré-projeto; 

VI – encontros regionais e setoriais; 

VII – redação do projeto; 

VIII – oitiva do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça e do Conselho Superior; 

IX – conferência estadual; 

X – publicidade. 

Art. 2º. O Comitê Diretor será composto pelo Procurador-Geral de Justiça, que o preside, por 

02 (dois) Assessores de seu gabinete, e 03 (três) membros do Conselho de Estudos e 

Políticas Institucionais (CONEPI), designados em portaria. 

§ 1º. Os membros do Conselho de Estudos e Políticas Institucionais (CONEPI) serão 

escolhidos pelo próprio colegiado, devendo ser indicados ao Procurador-Geral de Justiça em, 

no máximo, 10 (dez) dias, a contar da solicitação. 

§ 2º. O Corregedor-Geral será convidado a participar do Comitê Diretor. 

§ 3º. O Comitê Diretor será diretamente assessorado pelo Núcleo de Políticas Públicas e pelos 

Centros de Apoio Operacionais, sem prejuízo da colaboração do Centro de Estudos e 

Aperfeiçoamento Funcional – Escola Superior do Ministério Público e das Subprocuradorias-

Gerais de Justiça e dos órgãos a ela subordinados. 
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Art. 3º. Compete ao Comitê Diretor o acompanhamento dos trabalhos e a emissão de 

decisões referentes ao processo de elaboração, discussão e aprovação do Plano Geral de 

Atuação, e, em especial: 

I – elaboração dos regimentos internos dos encontros regionais e setoriais e da conferência 

estadual; 

II – coordenação da consulta à sociedade civil e a especialistas em temas de atribuição do 

Ministério Público; (Redação dada pelo Ato (N) nº 896/2015 – PGJ, de 15/05/2015) 

III - redação do pré-projeto e do projeto. 

Art. 4º. O levantamento dos temas prioritários será efetuado por meio de questionários 

enviados aos membros do Ministério Público. 

§ 1º. As respostas são facultativas e exigem identificação. 

§ 2º. Poderão ser ouvidos ou consultados especialistas, movimentos sociais ou organizações 

da sociedade civil com atuação em áreas de atribuição do Ministério Público, universidades, 

e instituições de pesquisa, e compilará as sugestões e as classificará por temas e atribuições. 

(Redação dada pelo Ato (N) nº 896/2015 – PGJ, de 15/05/2015) 

Art. 5º. A consulta à sociedade civil e a especialistas em temas de atribuição do Ministério 

Público será realizada por meio de convite para o envio de manifestações escritas sobre as 

suas contribuições e sugestões à instituição para a escolha das respectivas metas prioritárias. 

(Redação dada pelo Ato (N) nº 896/2015 – PGJ, de 15/05/2015) 

§ 1º. O convite para o envio das contribuições e sugestões será divulgado mediante aviso no 

Diário Oficial do Estado, sem prejuízo de outros meios hábeis para a sua comunicação.  

(Redação dada pelo Ato (N) nº 896/2015 – PGJ, de 15/05/2015) 

 

§ 2º. O prazo para o envio das contribuições e sugestões por mensagem eletrônica a endereço 

eletrônico indicado previamente pelo Ministério Público será, no mínimo, de 10 (dez) dias. 

(Redação dada pelo Ato (N) nº 896/2015 – PGJ, de 15/05/2015) 

 

§ 3º. Após a consulta por escrito, poderão ser realizadas reuniões de discussão temática na 

Capital, com a participação dos respectivos Centros de Apoio Operacional, para tratar das 

sugestões encaminhadas pela sociedade civil e pelos especialistas. (Redação dada pelo Ato (N) nº 

896/2015 – PGJ, de 15/05/2015) 
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§ 4º. A reunião será acessível eletronicamente, inclusive para interação mediante senha, e o 

registro das discussões será efetuado em mídia eletrônica e arquivo digital, se possível. 

§ 5º. Sem prejuízo do disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo, poderá ser convocado pelo 

Procurador-Geral de Justiça membro do Ministério Público cuja atribuição for relativa aos 

temas em discussão. 

Art. 6º. Compilados e sistematizados os dados colhidos, será elaborado pré-projeto com 

metas e objetivos classificados para cada atribuição do Ministério Público, para discussão e 

deliberação em encontros regionais e setoriais, cuja realização é facultativa, consoante 

decisão dos responsáveis pela sua organização.  (Redação dada pelo Ato (N) nº 896/2015 – PGJ, de 

15/05/2015) 

 

§ 1º. Encontro regional é o realizado em cada uma das bases ou regiões de representação 

do Conselho de Estudos e Políticas Institucionais (CONEPI), com a participação dos 

Promotores de Justiça respectivos e organizado pelo respectivo membro do Conselho de 

Estudos e Políticas Institucionais (CONEPI). 

§ 2º. Encontro setorial é o realizado em cada uma das Procuradorias de Justiça, com a 

participação dos Procuradores de Justiça respectivos e Promotores de Justiça designados 

com prejuízo de suas atribuições para nelas oficiarem, e organizado pelo Secretário-

Executivo. 

§ 3º. Nos encontros regionais e setoriais serão eleitos os delegados que representarão a base 

ou região e a Procuradoria de Justiça na conferência estadual, sem prejuízo da participação 

do membro do Conselho de Estudos e Políticas Institucionais (CONEPI). 

§ 4º. Os delegados eleitos representarão, no mínimo, 10% (dez por cento) dos membros da 

instituição. (Redação dada pelo Ato (N) nº 896/2015 – PGJ, de 15/05/2015) 

§ 5º. A quantidade de delegados eleitos será proporcional aos números de integrantes da 

respectiva base ou região e a Procuradoria de Justiça, referidos nos §§ 1º e 2º deste artigo. 

§ 6º. Caso não seja realizado o encontro regional ou o encontro setorial, por decisão do 

membro do Conselho de Estudos e Políticas Institucionais (CONEPI) ou do Secretário-

Executivo da respectiva Procuradoria de Justiça responsável por sua organização, a eleição 

dos delegados será realizada pelo correio, abrindo-se previamente o prazo de 05 (cinco) dias 
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para a inscrição dos Promotores e Procuradores de Justiça interessados em se candidatarem 

à função de delegado. (Incluído  pelo Ato (N) nº 896/2015 – PGJ, de 15/05/2015) 

§ 7º. Na hipótese de ter sido realizado o encontro regional ou o encontro setorial, mas não ter 

sido eleito o número necessário de delegados para participação na conferência estadual, 

poderá ser realizada eleição complementar, observado o disposto no parágrafo anterior. 

(Incluído  pelo Ato (N) nº 896/2015 – PGJ, de 15/05/2015) 

Art. 7º. O projeto será enviado ao Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça e 

ao Conselho Superior para suas respectivas manifestações no prazo de 10 (dez) dias, e será 

discutido e deliberado pela conferência estadual, sediada na Capital, em período designado 

pelo Comitê Diretor e nos termos de regimento por ele editado e publicado. 

Art. 8º. Participarão obrigatoriamente da conferência estadual, com direito a voto: 

I – o Procurador-Geral de Justiça, que a preside; 

II - os delegados eleitos; 

III - os membros do Conselho de Estudos e Políticas Institucionais (CONEPI); 

IV – os Secretários-Executivos das Procuradorias de Justiça. 

Parágrafo único. Os demais membros do Ministério Público participarão sem direito a voto. 

Art. 9º. A convocação da conferência estadual será precedida de aviso publicado no Diário 

Oficial e no sítio eletrônico do Ministério Público, sem prejuízo de outros meios hábeis de 

divulgação. 

Parágrafo único. Os delegados eleitos, os membros do Conselho de Estudos e Políticas 

Institucionais (CONEPI) e os Secretários-Executivos das Procuradorias e Promotorias de 

Justiça serão convocados para a conferência estadual. (Incluído  pelo Ato (N) nº 896/2015 – PGJ, de 

15/05/2015) 

Art. 10. A discussão e deliberação observarão as balizas traçadas nos encontros regionais e 

setoriais, observada quanto à deliberação o voto da maioria simples dos presentes. 

Art. 11. O Procurador-Geral de Justiça editará ato aprovando o Plano Geral de Atuação. 



 
 BIBLIOTECA “CESAR SALGADO” 

 
 

 

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

 
Página 6 de 6 

Art. 12. A publicidade do Plano Geral de Atuação consistirá: 

I – na publicação: 

a) no Diário Oficial; 

b) no sítio eletrônico do Ministério Público; 

II – na divulgação por outros meios. 

§ 1º. A publicação referida na alínea b do inciso deste artigo será integral. 

§ 2º. Resumo do Plano Geral de Atuação será enviado: 

I – aos membros do Ministério Público; 

II - aos Poderes Executivo, Judiciário e Executivo do Estado; 

III - ao Tribunal de Contas do Estado 

IV - a especialistas, movimentos sociais ou organizações da sociedade civil com atuação em 

áreas de atribuição do Ministério Público, universidades, e instituições de pesquisa, ouvidos 

em sua elaboração; 

V – a outros órgãos, autoridades ou entidades públicas ou privadas, cuja remessa seja 

considerada oportuna e conveniente. 

 Art. 13. Este Ato Normativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário, em especial o Ato Normativo nº 87/96-PGJ, de 13 de maio de 1996. 

  

São Paulo, 19 de janeiro de 2015. 

 Márcio Fernando Elias Rosa 

Procurador-Geral de Justiça 

  

Publicação em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, v.125, n.13, p.75, de 21 de janeiro de 2015 


