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PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
ATO NORMATIVO Nº 389 - PGJ,DE 17 DE FEVEREIRO DE 2005  

(pt. nº 17.617/05) 
 

Revogado pelo Ato (N) 532/2008 -

PGJ, de 29 de abril de 2008 

Institui, no âmbito do Gabinete da Procuradoria-Geral de 
Justiça, a Assessoria de Gestão de Informações - AGI -, e dá 
outras providências. 
 

 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 19, X, "a", 

da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993;  

 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é órgão encarregado de promover a justiça e, para tanto, 

precisa conhecer os problemas afetos a sua área de atuação, para interpretá-los e definir estratégias 

de atuação tanto na prevenção dos conflitos sociais quanto na indicação de formas para a sua 

solução; 

 

CONSIDERANDO que, no exercício de suas atribuições, os órgãos do Ministério Público produzem 

informações - que precisam ser sistematizadas, para possibilitar a sua consulta e devida utilização 

para pesquisa, análise e formação de estatísticas - que permitam a tomada de decisões e a gestão 

institucional; 

 

CONSIDERANDO que as informações provenientes de outros órgãos públicos têm de ser avaliadas e 

armazenadas adequadamente para sua plena utilização; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de concentrar as informações em um único órgão para que possam 

ser utilizadas por toda a Instituição; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Fica instituída, no âmbito do Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, a Assessoria de 

Gestão de Informações - AGI -, com o objetivo de:  

 

I - coletar e processar as informações necessárias para as atividades dos órgãos de execução; 

 

II - fornecer subsídios para a gestão e o planejamento estratégico do Ministério Público; 

 

III - proceder à organização das estatísticas institucionais e à difusão para os membros do Ministério 

Público interessados nas informações geradas; 

 

IV - acompanhar os casos encaminhados pela Procuradoria-Geral de Justiça. 
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Art. 2º. A AGI terá a seguinte estrutura: 

 

I - Coordenadoria; 

 

II - Setor de Informações; 

 

III - Setor de Análise. 

 

Art. 3º. A AGI será integrada por um coordenador, membro do Ministério Público, um coordenador 

adjunto e servidores do Ministério Público, designados pelo procurador-geral de Justiça. 

 

Art. 4º. Incumbirá ao coordenador da AGI: 

 

I - coordenar a atividade de informação; 

 

II - implementar as políticas e diretrizes oriundas da Procuradoria-Geral de Justiça; 

 

III - estabelecer contatos externos com outros órgãos de informações; 

 

IV - apresentar ao Procurador-Geral de Justiça relatório anual das atividades da AGI; 

 

V - salvaguardar os conhecimentos e dados sigilosos produzidos no âmbito do Ministério Público, bem 

como os recebidos de outros órgãos de informação; 

 

VI - difundir, internamente, os conhecimentos e dados necessários às atividades dos membros do 

Ministério Público; 

 

VII - difundir aos órgãos de informação municipais, estaduais, federais e internacionais, se for o caso, 

os conhecimentos e dados que puderem ser divulgados; 

 

VIII - identificar e, sendo o caso, neutralizar ações de qualquer natureza que possam apresentar riscos 

à Instituição e a seus integrantes. 

 

Art. 5º. Incumbirá ao coordenador adjunto da AGI:  

 

I - coordenar a execução da atividade de informação no âmbito da AGI; 

 

II - programar cursos, treinamentos e estágios para os integrantes da AGI e membros e servidores do 

Ministério Público vinculados às atividades de informação; 
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III - substituir o coordenador, eventualmente ou durante os impedimentos. 

 

Art. 6º. Caberá ao Setor de Informações da AGI: 

 

I - tratar adequadamente a documentação sigilosa oriunda da AGI e a recebida dos outros órgãos 

de informações, bem como dos integrantes dos grupos de atuação especial e dos demais membros 

do Ministério Público, com o grau de sigilo respectivo, mantendo um sistema de arquivamento da 

documentação; 

 

II - manter bancos de dados atualizados; 

 

III - recomendar a realização de operações, quando o conhecimento necessário não estiver 

disponível no seu banco de dados, visando a obter a informação necessária para o 

acompanhamento de caso encaminhado à AGI pela Procuradoria-Geral de Justiça. 

 

Art. 7º. Caberá ao Setor de Análise da AGI: 

 

I - analisar os dados e conhecimentos produzidos no âmbito do Ministério Público, bem como os 

recebidos de outros órgãos de informação, dando-lhes o tratamento adequado; 

 

II - produzir o conhecimento necessário para as decisões no âmbito do Ministério Público, por iniciativa 

própria ou por determinação da Procuradoria-Geral de Justiça; 

 

III - assessorar os membros do Ministério Público, nos limites de sua competência e atribuições 

exclusivas. 

 

Art. 8º. A AGI deverá gerenciar os bancos de dados sigilosos dos grupos de atuação especial do 

Ministério Público, com a finalidade de possibilitar a consulta aos membros interessados e fornecer 

subsídios aos órgãos da Administração Superior para a gestão e o planejamento estratégico da 

Instituição. 

 

Art. 9º. Este ato normativo entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

São Paulo, 17 de fevereiro de 2005. 
 
RODRIGO CÉSAR REBELLO PINHO 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
DOE, Poder Executivo, Seção I, São Paulo, sexta-feira, 18 de fevereiro de 2005, p.35 
 


