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PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA  
ATO N.º 030/94 - PGJ, de 18 de agosto de 1994  

(Pt. nº 4.507/94)  
 
Revogado pelo Ato (N) N.º 087/96 - PGJ, de 13 de 
maio de 1996 

Estabelece normas para elaboração do Plano Geral de 
Atuação e Programas de Atuação. 

 
O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais, 
 
Considerando que, de acordo com o disposto no artigo 97 da Lei Orgânica Estadual do Ministério, o 
Plano Geral de Atuação deve ser estabelecido anualmente; 
 
Considerando que, para a execução das metas fixadas no Plano Geral de Atuação, há necessidade 
de Programas de Atuação e, eventualmente, Programas de Atuação integrada (artº. 98, parágrafo 
único, da LOE), elaborados também anualmente pelas Promotorias de Justiça; 
 
Considerando, finalmente, que o procedimento de elaboração do Plano Geral e dos Programas de 
Atuação deve ser fixado em Ato do Procurador-Geral de Justiça; 
 
RESOLVE EDITAR O SEGUINTE ATO: 
 
Art. 1º - As Procuradorias e Promotorias de Justiça poderão encaminhar, anualmente, até o dia 10 de 
setembro, sugestões de metas prioritárias para a elaboração do Plano Geral de Atuação do 
Ministério Público do ano seguinte. 
 
Art. 2º - As sugestões das Procuradorias serão endereçadas diretamente à Procuradoria-Geral de 
Justiça, devendo ser autuadas num só protocolado. 
 
Art. 3º - As sugestões das Promotorias de Justiça serão elaboradas por área de atuação e deverão 
ser endereçadas aos Centros de Apoio Operacional respectivos. 
 
Parágrafo único - O Centro de Apoio Operacional dos Direitos Constitucionais do Cidadão 
recepcionará também as sugestões relativas as áreas de atuação cível não compreendidas nos 
demais Centros de Apoio Operacional. 
 
Art. 4º - Os Centros de Apoio Operacional procederão a condensação das sugestões e elaborarão, a 
partir delas e também das sugestões que tenham, esboço das metas da área respectiva. 
 
Parágrafo único - O esboço referido neste artigo deverá ser encaminhado à Procuradoria-Geral de 
Justiça até o dia 30 de setembro. 
 
Art. 5º - A Procuradoria-Geral de Justiça providenciará, no prazo de 15 (quinze) dias contados do 
encerramento do prazo previsto no artigo anterior, esboço do Plano Geral de Atuação, bem como 
para que sobre ele sejam ouvidos o Órgão Especial do Colégio de Procuradores e o Conselho 
Superior do Ministério Público na primeira reunião ordinária de novembro. 
 
Art. 6º - O Plano Geral de Atuação será estabelecido por ato do Procurador-Geral de Justiça até 30 
de novembro e publicado no dia imediato no DOE. 
 
Art. 7º - As Promotorias de Justiça terão o prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do Plano 
Geral de Atuação, para confeccionarem os respectivos Programas de Atuação e/ou Programas de 
Atuação integrada, observado o disposto nos artigos 98, parágrafo único, 100 e 101 da Lei Orgânica 
Estadual do Ministério Público. 
 
Parágrafo único - Os Programas de Atuação Integrada poderão ser elaborados entre Promotorias de 
Justiça de comarcas diversas, bem como terão cabimento ainda que a meta não seja comum ou 
conexa mas exija a participação de ambas para sua consecução. 
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Art. 8º - Os Programas de Atuação e os Programas de Atuação Integrada estão sujeitos à atividade 
correicional (Artigo 42, IV, da LOE). 
 
Art. 9º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
São Paulo, 18 de agosto de 1994. 
José Emmanuel Burle Filho 
Procurador- Geral de Justiça 
 
DOE, Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 19 de agosto de 1994 


