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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
ATO NORMATIVO Nº 581/2009-PGJ, DE 20 DE MARÇO DE 2009 

(PT. Nº 11.327/09) 
 

Sem Revogação Expressa – VIDE Ato Normativo 
nº 962/2016-PGJ, de 27/04/2016. 
 

Altera a redação dos artigos 2º e 4º, do Ato 
Normativo nº 572/2009-PGJ, de 30 de janeiro de 
2009 

 

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

no art. 9º, § 1º, 19, XII, letra “n”, e art. 20, todos da Lei Complementar nº 734, de 26 de 

novembro de 1993, com redação dada pela Lei Complementar nº 1083, de 17 de dezembro 

de 2008, e 

CONSIDERANDO a necessidade e conveniência de modificar a redação de dispositivos do 

Ato Normativo nº 572/2009-PGJ, de 30 de janeiro de 2009, a fim de melhor adequar ao 

interesse do serviço as atribuições das Subprocuradorias-Gerais de Justiça e aperfeiçoar sua 

definição; 

RESOLVE editar o seguinte Ato: 

Artigo 1º. – Os dispositivos a seguir enumerados do Ato Normativo n° 572/2009-PGJ, de 30 

de janeiro de 2009, passam a ter a seguinte redação: 

       “Art. 2º. Incumbirão à SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS 

INSTITUCIONAIS as atribuições próprias da Chefia de Gabinete da Procuradoria-Geral de 

Justiça (LCE nº 734/93), incluindo-se a supervisão da assessoria de designações, a 

supervisão da assessoria militar, da área de saúde do Ministério Público e do setor de apoio 

à 2ª. Instância, bem como a coordenação e supervisão da área de documentação e de 

divulgação do Ministério Público, além do exercício de outras funções que lhe sejam 

delegadas, inclusive a eventual substituição do Procurador-Geral de Justiça, na forma do art. 

10 da LCE 734/93, quando assim designado. 

        (...) 

       Art. 4º. Incumbirá à SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE RELAÇÕES 

EXTERNAS o exercício de atividades que lhe sejam conferidas ou delegadas pela 

Procuradoria-Geral de Justiça, incluindo-se a coordenação da área de comunicação social e 

assessoria de imprensa do Ministério Público, a coordenação e supervisão da área de 
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cerimonial e de relações públicas da Procuradoria-Geral de Justiça e o acompanhamento da 

tramitação de projetos de lei de interesse do Ministério Público junto ao Poder Legislativo, 

além da eventual substituição do Procurador-Geral de Justiça, na forma do art. 10 da LCE 

734/93, quando assim designado.” 

Artigo 2º — Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.  

São Paulo, 20 de março de 2009 

 

FERNANDO GRELLA VIEIRA 

Procurador-Geral de Justiça 

 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, p.57, de 21 de março de 2009. 

  

 

 


