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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
RESOLUÇÃO Nº 090/1996 - PGJ, DE 07 DE JUNHO DE 1996  

(PT. Nº 29.072/96) 
 

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 
 Dispõe sobre a criação do Grupo Especial de 

Proteção à Mata Atlântica. 
 

 

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

do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, 

 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público a proteção do meio ambiente, 

na forma do inciso III do artigo 129 da Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO que a Mata Atlântica, pela sua importância, é patrimônio nacional, nos 

termos do parágrafo 4º do artigo 225 da Constituição Federal e artigo 193 da Constituição do 

Estado de São Paulo; 

 

CONSIDERANDO o papel de destaque que a Mata Atlântica ocupa entre os ecossistemas 

brasileiros, não só pela exuberância de sua biodiversidade, mas também pelo seu potencial 

turístico e pelo seu extraordinário valor científico e econômico para as futuras gerações; 

 

CONSIDERANDO a Declaração do Rio, a Convenção da Biodiversidade e demais 

documentos firmados por ocasião da Rio-92; 

 

CONSIDERANDO a crescente e assustadora degradação da Mata Atlântica e dos 

ecossistemas a ela associados, assim como a premente necessidade de preservação destas 

áreas e de sua riquíssima biodiversidade; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Criar, junto ao seu Gabinete e sob a coordenação do Centro de Apoio Operacional do 

Meio Ambiente, o Grupo Especial de Proteção à Mata Atlântica. 

 

§ 1º - O Grupo Especial é integrado por Membros do Ministério Público, designados pelo 

Procurador Geral de Justiça, sem prejuízo de suas atribuições normais. 
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§ 2º - A participação neste Grupo Especial não importará no recebimento de qualquer 

remuneração ou gratificação. 

 

Art. 2º. Compete ao Grupo Especial, dentre outras atividades: 

I - Identificar as prioridades específicas da ação ministerial na tutela da Mata Atlântica; 

 

II - Compilar, sistematizar e analisar a legislação e a jurisprudência relativas à Mata Atlântica, 

para distribuição às Promotorias de Justiça do Meio Ambiente; 

 

III - Sugerir alterações legislativas, acompanhando Projetos de Lei e de regulamentação em 

tramitação; 

 

IV- Elaborar roteiros de investigação, sem caráter vinculativo. 

 

V - Fornecer subsídios à atuação dos Promotores de Justiça do Meio Ambiente em áreas de 

Mata Atlântica; 

 

VI - Auxiliar na formação de um quadro pericial próprio para o Ministério Público e na 

celebração de convênios com entidades e instituições públicas ou privadas, visando a 

obtenção de subsídios técnicos aos órgãos de execução; 

 

VII - Promover encontros de especialização e atualização nas várias áreas do conhecimento 

associadas à proteção da Mata Atlântica. 

 

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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