
 
 BIBLIOTECA “CESAR SALGADO” 

 
 

 

 
Endereço – Rua: Riachuelo, nº 115 -  Térreo - Centro | São Paulo/SP  

 
Página 1 de 2 

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA E  
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA 

RESOLUÇÃO Nº 1067/18, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2018 
(PROTOCOLADO N. 134.817/2017) 

 
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 

 

 Altera a redação do Anexo II a que se refere a 
Resolução n. 662/2010-PGJ, de 8 de outubro de 
2010, para aperfeiçoar a descrição das 
atribuições dos Oficiais de Promotoria. 

 

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

disposto no art. 19, V, “d” da Lei Complementar n. 734, de 26 de novembro de 1993, bem 

como o disposto no art. 4º, parágrafo único da Lei Complementar n. 1.118, de 1º de junho de 

2010, 

RESOLVE editar a seguinte RESOLUÇÃO: 

Art. 1º. O Anexo II da Resolução n. 662/2010-PGJ, de 8 de outubro de 2010 passa a contar 

com a seguinte redação: 

“(...) 

Cargo: oficial de Promotoria I. 

 Rol de atribuições: 

Executar tarefas de média complexidade a partir de objetivos previamente definidos; efetuar 

controle de registro simples de papéis de interesse em sua área de trabalho; prestar 

atendimento ao público sobre o andamento de autos de processos judiciais, documentos, 

protocolados etc., verificando o assunto e a possibilidade de atendimento ou encaminhamento 

a outra área de atuação; assegurar a exatidão e o fluxo normal de ofícios, certidões, laudos, 

documentos, atestados, informações, circulares, processos judiciais e outros textos oficiais 

pertinentes aos membros do Ministério Público; prestar auxílio às atividades processuais e 

extraprocessuais do Ministério Público, inclusive preparando relatórios relativos a atos, 

procedimentos ou processos; informar sobre autos de processos judiciais, inquéritos e 

procedimentos em que oficiem órgãos de execução do Ministério Público e expedientes 

relacionados com a rotina de trabalho; realizar diligências determinadas pelo membro do 

Ministério Público; redigir minutas de textos oficiais (certidões, atestados, laudos), pertinentes 
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à área de atuação; fazer anotações em fichas apropriadas para posterior elaboração do 

boletim de frequência; providenciar a reposição de material de escritório; elaborar cálculos e 

controle em geral para efeito de folha de pagamento; registrar anotações em sistema próprio 

para posteriores alterações; digitar, conferir, corrigir e verificar resultados em sistemas 

aplicativos de acordo com rotinas pré-definidas; preparar a entrada e saída de dados; inserir 

dados em sistemas aplicados de recepção, controle e andamento de procedimentos 

administrativos e processos judiciais; elaborar ofícios, contratos, pareceres, planilhas, tabelas 

e gráficos, utilizando-se de diversos “softwares”; auxiliar na fiscalização da arrecadação e da 

alienação judicial de bens; auxiliar no arrolamento de bens, livros e documentos da massa 

falida; colaborar na elaboração de tabelas demonstrativas, organogramas, fluxogramas e 

outros gráficos; executar e conferir cálculos de despesas e dados pertinentes a sua área de 

atuação, assegurando a exatidão dos mesmos; distribuir tarefas sob orientação superior; 

acompanhar publicações de interesse de sua área no Diário Oficial; elaborar balancetes, 

balanços e outras demonstrações financeiras, utilizando-se de técnicas pré-definidas; emitir 

informações contábeis, financeiras ou pertinentes a sua área de atuação; assegurar a 

exatidão na aplicação da legislação e das portarias referentes a sua área de atuação; prestar 

atendimento aos membros do Ministério Público; realizar, mediante determinação superior, 

contatos com pessoas e organismos públicos ou privados para atender às necessidades de 

trabalho; receber e restituir, sob supervisão, procedimentos e processos administrativos e 

judiciais; expedir malotes postais; executar tarefas correlatas de mesmo grau de 

complexidade, mediante determinação das autoridades 

(...)” 

Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 São Paulo, 26 de fevereiro de 2018. 

  

GIANPAOLO POGGIO SMANIO 

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 

  

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.128, n.36, p.49, de 27 de Fevereiro de 2018. 

 


