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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
ATO NORMATIVO Nº 896/15-PGJ, DE 15 DE MAIO DE 2015. 

(PROTOCOLADO Nº 7.840/15) 
 

Revogado (Sem Revogação Expressa) VIDE 
Resolução nº 1000/2016-PGJ, de 09/12/2016 

Altera o Ato Normativo nº 873/15-PGJ, de 20 de 
janeiro de 2015, que disciplina a elaboração do 
Plano Geral de Atuação. 

 

 

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 a necessidade de aprimoramento da disciplina da elaboração do Plano 

Geral de Atuação, contida no Ato Normativo nº 873/15-PGJ, de 20 de janeiro de 2015, 

sugeridas pelo Comitê Diretor do Plano Geral de Atuação, RESOLVE editar o seguinte ATO 

NORMATIVO: 

  

Art. 1º. O inciso IV do art. 1º do Ato Normativo nº 873/15-PGJ, de 20 de janeiro de 2015, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º. ..................................................................................................................... 

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

(NR) 

 

Art. 2º. O inciso II do art. 3º do Ato Normativo nº 873/15-PGJ, de 20 de janeiro de 2015, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 3º. ..................................................................................................................... 

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

Ministério Público;” (NR) 

 

Art. 3º. O § 2º do art. 4º do Ato Normativo nº 873/15-PGJ, de 20 de janeiro de 2015, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 4º. ...................................................................................................................... 

§ 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.” 

(NR) 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/ATOS/1000compilado.pdf
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Art. 4º. O art. 5º do Ato Normativo nº 873/15-PGJ, de 20 de janeiro de 2015, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

“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. 

§ 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. 

§ 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. 

§ 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.” (NR) 

 

Art. 5º. O caput e o § 4º do art. 6º do Ato Normativo nº 873/15-PGJ, de 20 de janeiro de 2015, 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

“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. 

.................................................................................................................................... 

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

instituição.” (NR) 

 

Art. 6º. O art. 6º do Ato Normativo nº 873/15-PGJ, de 20 de janeiro de 2015, passa vigorar 

acrescido dos §§ 6º e 7º com a seguinte redação: 

“Art. 6º. ..................................................................................................................... 

§ 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 

para a inscrição dos Promotores e Procuradores de Justiça interessados em se candidatarem 

à função de delegado. 

§ 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.” (AC) 
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Art. 7º. O art. 9º do Ato Normativo nº 873/15-PGJ, de 20 de janeiro de 2015, passa a vigorar 

acrescido de parágrafo único com a seguinte redação: 

“Art. 9º. .................................................................................................................... 

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.” (AC) 

 

 

Art. 8º. Este Ato Normativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

  

São Paulo, 11 de maio de 2015. 

 

 

  

Márcio Fernando Elias Rosa 

Procurador-Geral de Justiça 
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