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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
ATO (N) N.º 141/98 - PGJ, DE 11 DE MARÇO DE 1998  

(PT. N.º 15.278/98) 
 

Texto Compilado até o Ato (N) nº 390/2005 – PGJ, 
de 23 de fevereiro de 2005  
 
Revogado pelo Ato (N) nº 537/2008-PGJ, de 26 de 
maio de 2008 

Cria a ASSESSORIA ESPECIAL DE ESTUDOS 
AVANÇADOS E ORGANIZAÇÃO 
INSTITUCIONAL, define suas atribuições e dá 
outras providências 

 

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

 

CONSIDERANDO a configuração institucional do Ministério Público e sua atuação em prol 

dos interesses sociais e da ordem democrática; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de dotar a Instituição de instrumentos eficazes para o 

exercício de suas altas finalidades constitucionais e legais; 

 

CONSIDERANDO a conveniência de estimular, desenvolver e sedimentar estudos e reflexões 

que propiciem a projeção do Ministério Público na vanguarda do atendimento da dinâmica e 

crescente demanda social; 

 

RESOLVE  

 

Artigo 1º. Fica criada, junto ao Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, a ASSESSORIA 

ESPECIAL DE ESTUDOS AVANÇADOS E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL, constituída 

por Assessores do Procurador-Geral de Justiça e coordenada por membro do Ministério 

Público por ele especialmente designado, com delegação de atribuições administrativas (Lei 

Complementar Estadual nº 734, artigo 19, I, "c"). 

 

Artigo 2º. Compete à ASSESSORIA ESPECIAL DE ESTUDOS AVANÇADOS E 

ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL: 

 

I - promover estudos e apresentar projetos visando ao aprimoramento das estruturas e 

funções do Ministério Público e sua adequação às necessidades da sociedade 

contemporânea; 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/390.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/537.pdf
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II - receber e analisar, para os fins previstos nos incisos XIX e XX do artigo 22 e no parágrafo 

único do artigo 308 da Lei Complementar Estadual nº 734/93, as propostas concernentes à 

instalação e organização das Promotorias de Justiça; 

 

III - receber e consolidar as propostas para elaboração do esboço do Plano Geral de Atuação, 

nos termos das disposições contidas no Ato nº 87/96-PGJ, de 13 de maio de 1996, e para os 

fins previstos no artigo 98 da Lei Complementar Estadual nº 734/93; (Revogado pelo Ato (N) nº 390-

PGJ/05) 

 

IV - elaborar a consolidação atualizada dos atos, resoluções e avisos institucionais e 

normativos da Procuradoria-Geral de Justiça e compilar os editados pelos demais Órgãos da 

Administração Superior do Ministério Público. 

 

V - dar suporte ao Grupo Permanente de Planejamento Estratégico Institucional, criando 

mecanismos para maior integração e participação dos membros da Instituição.  

(Acrescentado pelo Ato (N) nº 351- PGJ/05-04-2004); (Inc. V do Art.2º Revogado pelo Ato (N) nº 390-PGJ/05) 

 

VI - desenvolver, no âmbito do Ministério Público, indicadores de implementação.  

(Acrescentado pelo Ato (N) nº 351- PGJ/05-04-2004) 

(Inc. VI do Art.2º Revogado pelo Ato (N) nº 390-PGJ/05) 

 

Artigo 3º. Para a consecução de suas finalidades, a ASSESSORIA ESPECIAL DE ESTUDOS 

AVANÇADOS E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL poderá propor a criação de grupos e 

comissões de estudo ou trabalho, sugerir estratégias de acompanhamento legislativo de 

matérias pertinentes às atribuições institucionais, realizar reuniões, seminários e atividades 

sobre temas específicos, bem como exercer outras funções inerentes a seus objetivos. 

 

Artigo 4º. A ASSESSORIA ESPECIAL DE ESTUDOS AVANÇADOS E ORGANIZAÇÃO 

INSTITUCIONAL contará com suporte administrativo necessário para o exercício de suas 

atribuições. 

 

Artigo 5º. Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, ficando expressamente 

revogado o Ato (N) nº 88/96-PGJ, de 21 de maio de 1996.  

 

 

 Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, v.108, n.48, p.27, de 12 de março de 1998 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/087.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/088.pdf

