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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
ATO (N) N.º 088/96, DE 21 DE MAIO DE 1996  

(PT. Nº 26.028/96) 
 

Revogado pelo Ato Normativo nº 141/1998-PGJ, 
de 11 de março de 1998 

Dispõe sobre a criação do Núcleo de Altos 
Estudos Institucionais 

 

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

 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal definiu novo perfil para o Ministério Público, 

alargando sobremodo o rol de suas funções institucionais e gerando crescente demanda 

social por seus serviços; 

 

CONSIDERANDO a conveniência de estimular estudos, debates e reflexões e respeito da 

evolução institucional do Ministério Público, assim como atividades de diagnóstico e 

planejamento, inclusive a longo prazo; 

 

CONSIDERANDO a necessidade do estabelecimento de políticas pública, seja no tocante à 

reorganização dos métodos e processos de atuação funcional dos órgãos do Ministério 

Público, seja no que pertine às diversas áreas de atuação institucional; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Criar, junto ao seu Gabinete e sob sua presidência, o Núcleo de Altos Estudos 

Institucionais, que terá a seguinte estrutura: 

 

I - Conselho; 

 

II - Coordenação; 

 

III - Grupos e Comissões; 

 

§ 1º - Integrarão os órgãos do Núcleo de Altos Estudos Institucionais membros do Ministério 

Público, aposentados ou da ativa, estes designados pelo Procurador-Geral de Justiça sem 

prejuízo de suas atribuições normais. 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/141.pdf
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§ 2º - A participação junto a esses órgãos não importará no recebimento de nenhum tipo de 

verba ou gratificação. 

 

Art. 2º - Compete ao Conselho do Núcleo de Altos Estudos Institucionais: 

 

a) Sugerir ao Procurador-Geral de Justiça as diretrizes de atuação do Núcleo, o 

estabelecimento de prioridades e a definição de projetos, de atividades e de estudos 

específicos; 

 

b) Analisar o resultado dos trabalhos e atividades do Núcleo, emitir pareceres e fazer 

sugestões. 

 

Parágrafo único. O Conselho do Núcleo de Altos Estudos Institucionais reunir-se-á sempre 

que convocado pelo Procurador-Geral de Justiça. 

 

Art. 3º - Compete ao Coordenador do Núcleo de Altos Estudos Institucionais: 

 

a) Executar as atividades definidas pelo Conselho e pelo Procurador-Geral de Justiça, 

organizando o material delas resultantes; 

 

b) Sugerir a criação de grupos e comissões de estudo ou trabalho, supervisionando suas 

atividades; 

 

c) Elaborar pareceres e relatórios; 

 

d) Fazer sugestões; 

 

e) Solicitar a colaboração de membro ou órgão do Ministério Público para trabalhos ou estudos 

específicos, sempre sem prejuízo de suas atividades normais. 

 

Art. 4º - Os Grupos e as Comissões serão constituídos para organização ou realização de 

estudos, reuniões, seminários e outras atividades sobre temas específicos e determinados. 
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Parágrafo único. A direção dos trabalhos dos Grupos e Comissões poderá recair sobre o 

Coordenador do Núcleo de Altos Estudos Institucionais ou sobre o outro membro do Ministério 

Público designado pelo Procurador-Geral de Justiça. 

 

Art. 5º - O Núcleo de Altos Estudos Institucionais contará com o suporte administrativo 

necessário para o exercício de suas atribuições. 

 

Art. 6º. Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 
 
Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, v.106, n.97, p.24-25, de 23 de maio de 1996 

 
 

 

 


