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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
RESOLUÇÃO Nº 142/1998 - PGJ, DE 23 DE MARÇO DE 1998  

(PT. N.º 21.537/91) 
 

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 

Obs: Centros de Apoio extintos - vide 
Resoluções nº 532; 533 e 534/2008 

Modifica a organização dos Centros de Apoio 
Operacional e estabelece outras providências 
 

 

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

 

CONSIDERANDO que a finalidade dos Centros de Apoio é auxiliar os órgãos de execução 

nas áreas afins, ministrando-lhes as informações técnicas necessárias ao desempenho das 

atividades dos Promotores de Justiça; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de racionalizar os recursos administrativos dos Centros de 

Apoio Operacionais, bem como de uniformizar os procedimentos, padronizar iniciativas e criar 

canais de comunicação mais ágeis e seguros; 

 

CONSIDERANDO que a atual divisão dos Centros de Apoio Operacionais pode gerar formas 

de atuação não uniformes, contrariando o interesse de se estabelecer uma política integrada 

dos órgãos de execução; 

 

CONSIDERANDO a relevância das funções do Ministério Público na esfera civil e que as 

mesmas se inter-relacionam em muitos aspectos, permitindo coordenação única e indicando 

a conveniência da concentração de suas atividades; 

 

RESOLVE EDITAR A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

 

Art. 1º. Fica criado o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis e de 

Acidentes do Trabalho.  

 

Art. 2º. As atribuições do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de 

Acidentes do Trabalho, criado pelo artigo 2º da Resolução nº 84/96-PGJ, de 05.03.96, ficam 

transferidas para o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis e de 

Acidentes do Trabalho. 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/532compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/533COMPILADO.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/534compilado.PDF
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/084.pdf
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Art. 3º. O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude 

e da Pessoa Portadora de Deficiência, de que trata a Resolução nº 016/94-PGJ, de 08.02.94, 

passa a denominar-se Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e 

da Juventude. 

 

Art. 4º. As atribuições relacionadas às pessoas portadoras de deficiência e aos idosos ficam 

a cargo do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis e de Acidentes do 

Trabalho. 

 

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

 

 

 

 

Publicado em: Diário Oficial, Poder Executivo, Seção I, São Paulo, v.108, n.56, p.49, de 24 de março de 1998. 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/016.pdf
https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f1998%2fexecutivo%2520secao%2520i%2fmarco%2f24%2fpag_0049_CVUR77IKAAROBeCNAQQJVDC81G2.pdf&pagina=49&data=24/03/1998&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=10049

