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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
ATO NORMATIVO Nº 757/2013-PGJ, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2013 

(PROTOCOLADO Nº 11.327/2009) 
 

Revogado pelo Ato(N) 962/2016, de 27/04/2016. 
 

Dispõe sobre a organização da 
Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e 
dá outras providências 
 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente 

com base no arts. 9º, § 1º; 19, X, “a” e “e”, XII, “c” e “n”, e 20 da Lei Complementar Estadual 

nº 734, de 26 de novembro de 1993, considerando a instituição da Subprocuradoria-Geral de 

Justiça Jurídica pelo Ato Normativo nº 572, de 30 de janeiro de 2009, com a redação dada 

pelo Ato Normativo nº 636, de 31 de março de 2010, e a necessidade de organização e de 

centralização do exercício do assessoramento das competências administrativas, 

institucionais e judiciais originárias da Procuradoria-Geral de Justiça, RESOLVE editar o 

seguinte ATO NORMATIVO: 

  

Art. 1º. A Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica compreende os seguintes setores: 

  

I – Assessoria Jurídica; 

 

II – Núcleo de Acompanhamento de Processos nos Tribunais Superiores e nos Conselhos 

Nacionais de Justiça e do Ministério Público; 

 

III – Núcleo de Estudos Institucionais e Acompanhamento Legislativo. 

  

Art. 2º. Compete à Assessoria Jurídica exercer as atribuições administrativas, judiciais e 

extrajudiciais do Procurador-Geral de Justiça, sob a supervisão direta do Subprocurador-Geral 

de Justiça Jurídico, notadamente em relação às seguintes matérias: 

  

I – controle de constitucionalidade; 

 

II – conflitos de atribuição cíveis e criminais; 

 

III – recusas de intervenção cíveis e criminais; 

 

IV – revisão de arquivamento de inquérito policial; 
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V – intervenção estadual e sequestro de rendas; 

 

VI – contencioso cível; 

 

VII – dissídios coletivos envolvendo a Administração Pública do Estado ou dos Municípios; 

 

VIII – processos administrativos disciplinares; 

 

IX – patrimônio público e social; 

 

X – crimes praticados por prefeitos; 

 

XI – competência originária criminal do Órgão Especial do Tribunal de Justiça; 

 

XII – competência originária cível do Órgão Especial do Tribunal de Justiça; 

 

XIII – outras atribuições delegadas pelo Procurador-Geral de Justiça. 

  

§ 1º. A atuação da Assessoria Jurídica será desenvolvida mediante: 

  

I - a preparação de ações, representações, pedidos, reclamações, incidentes, pareceres, 

manifestações, defesas, recursos e contrarrazões de recursos; 

 

II - o acompanhamento de processos ou procedimentos; 

 

III – a preparação de atos e decisões administrativas e a oferta de estudos e pareceres; 

 

IV - representação do Procurador-Geral de Justiça nas audiências, sessões e reuniões; 

 

V – instrução de procedimentos investigatórios cíveis ou criminais; 

 

VI – a execução de estudos e pareceres sobre anteprojetos de lei ou de projetos de atos 

normativos, ou a elaboração destes; 
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VII – a preparação de representações, informações, incidentes e recursos destinados ao 

Conselho Nacional do Ministério Público e ao Conselho Nacional de Justiça. 

  

§ 2º. As atribuições judiciais e extrajudiciais cíveis e criminais junto ao Órgão Especial do 

Tribunal de Justiça serão exercidas por Procurador de Justiça, por delegação do Procurador-

Geral de Justiça. 

  

§ 3º. Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, o Subprocurador-Geral de Justiça poderá 

indicar assessor para secretariar os trabalhos de cada área de atuação da Assessoria 

Jurídica. 

 

Art. 3º. Compete ao Núcleo de Acompanhamento de Processos nos Tribunais Superiores e 

nos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público, sob supervisão direta do 

Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico, o cadastramento e acompanhamento de processos 

e procedimentos de interesse institucional do Ministério Público, preparando memoriais e 

recursos. 

 

Art. 4º. Compete ao Núcleo de Estudos Institucionais e Apoio Legislativo, sob supervisão 

direta do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico: 

  

I - a realização de estudos, notas técnicas e pareceres sobre anteprojetos ou projetos de 

emendas constitucionais, leis ou atos normativos, de interesse institucional; 

 

II - o acompanhamento de seu trâmite. 

  

Parágrafo único. O Núcleo de Estudos Institucionais e Apoio Legislativo: 

  

I - será composto por integrantes da Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica, podendo ser 

designados membros do Ministério Público sem prejuízo de suas atribuições e sem direito a 

qualquer espécie de vantagem pecuniária; 

 

II – elaborará, periodicamente, relatório de acompanhamento para divulgação interna. 

  

Art. 5º. Este Ato Normativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário, em especial as alíneas “b” e “c” do art. 4º do Ato Normativo nº 572-
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PGJ, de 30 de janeiro de 2009, na redação dada pelo art. 3º do Ato Normativo nº 731-PGJ, 

de 13 de abril de 2009, e o Ato Normativo nº 643-PGJ, de 20 de maio de 2010, que criou a 

Assessoria de Acompanhamento Legislativo e de Processos junto aos Tribunais Superiores. 

  

 

 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, v.123, n.25, p.41-42, de 7 de fevereiro de 2013. 

 

 

  

 

 


