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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
RESOLUÇÃO Nº 775/2013-PGJ, DE 11 DE JUNHO DE 2013. 

(PROTOCOLADO Nº 30.377/09) 
 

Nova denominação dada ao ATO NORMATIVO pelos arts. 1º e 4º da Resolução nº 1.177/2019-PGJ/CGMP/CSMP/CPJ, de 
11/11/2019 

 

 Altera a Resolução n. 578/2009-PGJ, de 10 de 
março de 2009, que disciplina os Programas de 
Atuação Integrada das Promotorias de Justiça 

 
 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições, com fundamento nos 

arts. 19, XII, “c”, e 99, da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993,  

 

CONSIDERANDO que os Programas de Atuação Integrada, elaborados pelas Promotorias 

de Justiça, são destinados à adoção de providências judiciais e extrajudiciais necessárias 

para execução das diretrizes e dos objetivos do Plano Geral de Atuação, estabelecido pela 

Procuradoria-Geral de Justiça (arts. 98, “caput”, parágrafo único, II, e 101, da Lei 

Complementar nº 734, de 26 de novembro de 1993); 

  

CONSIDERANDO a necessidade de ajustamento de sua disciplina, contida na Resolução nº 

578/2009-PGJ, de 10 de março de 2009, para explicitação da correspondência dos Programas 

de Atuação Integrada de Promotorias de Justiça ao Plano Geral de Atuação, bem como para 

indicação do termo inicial de sua eficácia, RESOLVE editar a seguinte RESOLUÇÃO: 

Art. 1º. O “caput” do art. 1º da Resolução nº 578/2009-PGJ, de 10 de março de 2009, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º. Os Programas de Atuação Integrada de Promotorias de Justiça serão elaborados 

pelas Promotorias de Justiça em face de matérias que, por sua natureza e relevância, 

envolvam atribuições de distintos órgãos de execução e justifiquem estratégia conjunta de 

atuação, para consecução das diretrizes e dos objetivos do Plano Geral de Atuação”. (NR) 

Art. 2º. O “caput” do art. 2º da Resolução nº 578/2009-PGJ, de 10 de março de 2009, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 2º. Cada Promotoria de Justiça envolvida indicará 1 (um) membro titular e 1 (um) 

suplente para elaboração e execução do Programa de Atuação Integrada, comunicando-se à 

Procuradoria-Geral de Justiça para homologação a partir da qual produzirá efeitos”. (NR) 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/578compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/578compilado.pdf
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Art. 3º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

  
 

 

Publicação em: Diário Oficial: Poder Executivo - Seção I, São Paulo, v.123, n.108, p.62, de 12 de junho de 

2013. 

 


