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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
RESOLUÇÃO Nº 989/2016-PGJ, DE 22 DE SETEMBRO DE 2016 

(PROTOCOLADO N. 129.746/2016) 
 

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 

 

 Cria Grupo de Trabalho Interinstitucional de 
acompanhamento de manifestações sociais. 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 

pelo artigo 19, caput e incisos III, alíneas “a” e “b”, e X, alínea “c”, da Lei Complementar 

Estadual n. 734/1993; 

 

CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988, que dispõe em seu artigo 5°, inciso XVI, 

que “todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 

independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada 

para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente”; 

 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público, nos termos do artigo 127 da 

Constituição Federal, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento e busca de soluções para os 

problemas enfrentados durante as recentes manifestações realizadas na Capital do Estado 

de São Paulo; 

 

RESOLVE editar a seguinte Resolução: 

  

Art. 1°. Fica criado, no âmbito do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Grupo de Trabalho 

com o objetivo de realizar estudos e elaborar propostas visando a solução de problemas 

enfrentados durante a realização de manifestações sociais no Estado de São Paulo. 

  

Art. 2°. O Grupo de Trabalho será composto: 

I – por membros do Ministério Público designados pelo Procurador-Geral de Justiça, com 

atribuições nas áreas Militar, Criminal, Direitos Humanos e Patrimônio Público e Social; 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/compilacao-lei.complementar-734-26.11.1993.html
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II – por representantes indicados pelas Secretarias de Estado da Segurança Pública e da 

Justiça e Defesa da Cidadania, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pela 

Defensoria Pública, pela Prefeitura Municipal de São Paulo, e pela Ordem dos Advogados do 

Brasil; 

III – por representantes indicados pelos movimentos sociais. 

Parágrafo único. Para os fins do disposto nos incisos II e III, os órgãos e associações 

mencionados serão convidados a indicar um representante e um suplente cada, no prazo de 

30 (trinta) dias a partir da certidão ou juntada de termo de notificação que confirmem o convite 

formulado. 

Art. 3°. O prazo para conclusão dos trabalhos será de 120 (cento e vinte) dias, a partir da 

primeira reunião. 

  

Art. 4°. Para fins do disposto no artigo 2°, inciso I, a participação no Grupo de Trabalho 

ocorrerá sem prejuízo das funções normais de seus integrantes e não implicará o recebimento 

de qualquer remuneração ou gratificação. 

  

Art. 5°. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

  

 

 

 

São Paulo, 22 de setembro de 2016. 

  

GIANPAOLO POGGIO SMANIO 
Procurador-Geral de Justiça 
 
 

 

Publicação em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, v.126, n.180, p.59, de 23 de setembro de 2016. 
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