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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA-JURÍDICA  
RESOLUÇÃO Nº 897/2015, PGJ, DE 15 DE MAIO DE 2015. 

(PROTOCOLADO Nº 109.922/14) 
 

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 

 Regulamenta a atuação cooperada e integrada 
entre a Procuradoria Geral de Justiça, as 
Promotorias de Justiça do Patrimônio Público, 
o Projeto Especial de Tutela Coletiva, o Grupo 
Especial de Atuação no Combate ao Crime 
Organizado (GAECO) e o Grupo de Atuação 
Especial de Repressão à formação de Cartel e 
à Lavagem de Dinheiro e de Recuperação de 
Ativos (GEDEC). 

 

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

nos artigos 19, XII, “c”, e 102, da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 

1993,  

 

CONSIDERANDO que o art. 127, caput, da Constituição Federal, o art. 1º, caput, da Lei nº 

8.625, de 12 de fevereiro de 1993, o art. 1º da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 

1993 e o art. 1º, caput, da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993 

incumbiram ao Ministério Público a defesa dos interesses sociais; 

  

CONSIDERANDO que é função do Ministério Público a repressão a atos que imolem o 

patrimônio público e a moralidade administrativa em todas as instâncias; 

 

CONSIDERANDO que, para a melhor consecução dessa missão, faz-se necessário 

harmonizar e otimizar a eficiência e a efetividade da atuação funcional no âmbito da tutela 

civil e penal do patrimônio público; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de se disciplinar e dinamizar o fluxo de informações entre 

os órgãos de execução da área cível e criminal empenhados no combate aos atos de 

improbidade administrativa; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de atuação integrada e cooperada entre a Procuradoria 

Geral de Justiça, as Promotorias de Justiça do Patrimônio Público, os Promotores de Justiça 

Criminais, o Grupo Especial de Tutela Coletiva, e os Grupos de Atuação Especial de 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/RESOLUCOES/1177.pdf
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Repressão à formação de Cartel e à Lavagem de Dinheiro e de Recuperação de Ativos 

(GEDEC) e no Combate ao Crime Organizado (GAECO); 

 

CONSIDERANDO a necessidade de a atuação cooperada e integrada privilegiar o Promotor 

de Justiça Natural; 

CONSIDERANDO que a lesão ao patrimônio público gera responsabilidade civil e penal e 

ações distintas a cargo de órgãos de execução diversos; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de atuação conjugada, coordenada, seletiva, preventiva, 

repressiva e proativa no âmbito da tutela civil e penal do patrimônio público; 

 

CONSIDERANDO a permanente necessidade de racionalização, otimização e simplificação 

do serviço, RESOLVE editar a seguinte RESOLUÇÃO: 

  

Art. 1º. A atuação preventiva, repressiva e proativa do Ministério Público no âmbito da tutela 

civil e penal do patrimônio público e da moralidade administrativa pautar-se-á pela cooperação 

e integração entre seus órgãos de execução. 

 

Art. 2º. Os órgãos de execução de que trata o presente Ato Normativo são a Procuradoria-

Geral de Justiça e as Promotorias de Justiça do Patrimônio Público e Social, e incluem o 

Projeto Especial de Tutela Coletiva, criado pela Resolução nº 684/2011-PGJ, o Grupo 

Especial de Repressão aos Delitos contra a Ordem Econômica (GEDEC) e o Grupo de 

Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO). 

 

Parágrafo único. A atuação conjugada dos órgãos de execução inclui a colaboração dos 

órgãos auxiliares, bem como de outras instituições, órgãos ou entidades. 

 

Art. 3º. Para os fins deste Ato Normativo, e sem prejuízo de outras ações: 

I - a atuação cooperada consiste no intercâmbio de informações e em divisão de tarefas; 

II - a atuação integrada se caracteriza pela constituição de equipes de trabalho entre os órgãos 

de execução e auxiliares, e a colaboração de outras instituições, órgãos ou entidades. 

 

Art. 4º. Na atuação cooperada, o intercâmbio de informações entre os órgãos de execução é 

indispensável, sem prejuízo do lançamento das peças necessárias à alimentação do SIS-

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/684.pdf
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Integrado, nos termos da Resolução nº 665/2010-PGJ-CGMP, sendo recomendável, na 

atuação cooperada e integrada, a elaboração de pautas de atuação conjunta. 

 

Art. 5º. Instaurado procedimento preparatório do inquérito civil ou inquérito civil e, proposta a 

ação civil pública, cujo objeto seja improbidade administrativa, vislumbrando a ocorrência de 

crime atribuível a Prefeito ou de crime organizado, o Promotor de Justiça do Patrimônio 

Público e Social ou do Projeto Especial de Tutela Coletiva providenciará a remessa de cópia 

da Portaria inaugural, no início da investigação, e da petição inicial, no início da ação, bem 

como dos elementos de informação que as instruem, ao Procurador de Justiça Coordenador 

da Assessoria Jurídica de Crimes de Prefeitos e, conforme o caso, ao Promotor de Justiça 

Secretário do Grupo de Atuação Especial competente, preferentemente por via eletrônica, 

sem prejuízo de, se entender cabível, a juízo do Promotor de Justiça Natural, entrar em 

contato direto com o Procurador de Justiça Coordenador ou o Promotor de Justiça Secretário 

para pautarem a atuação cooperada. 

§ 1º. As cópias das peças necessárias serão encaminhadas mediante manifestação 

fundamentada com indicação do fato delituoso, nos termos do Aviso nº 037/2011-PGJ, de 21 

de janeiro de 2011. 

§ 2º. A atuação cooperada consiste na remessa das informações referidas no caput deste 

artigo e, eventualmente, na divisão de tarefas entre os órgãos de execução, a fim de evitar 

inútil duplicidade de diligências investigativas, e para o duplo aproveitamento dos elementos 

de informação coletados. 

§ 3º. A divisão de tarefas pelos órgãos de execução observará os critérios da eficiência e da 

efetividade na coleta dos elementos de informação. 

§ 4º. Testemunhas poderão ser ouvidas por meio eletrônico ou, mediante expedição de carta 

precatória, na Promotoria de Justiça da comarca, nos termos do art. 10 da Resolução nº 

13/2006 do CNMP, quando isso não comprometer o êxito do meio de investigação. 

 

Art. 6º. Na condução de procedimentos investigatórios ou ações penais, o órgão de execução 

com atribuições criminais, na primeira oportunidade em que tomar conhecimento de indícios 

objetivos de cometimento ou participação criminosa de pessoa com foro por prerrogativa de 

função, deverá, fundamentadamente, encaminhar o procedimento investigatório criminal à 

Procuradoria-Geral de Justiça ou requerer a remessa do inquérito policial, termo 

circunstanciado ou ação penal para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

§ 1º. O órgão de execução com atribuições de proteção do patrimônio público e social que se 

deparar em procedimento ao seu cargo com a ocorrência de infração penal, deverá cientificar 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/665compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/AVISOS/037-Aviso%202011.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/AVISOS/037-Aviso%202011.pdf
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o órgão de execução com atribuições criminais, ou em se tratando de cometimento ou 

participação criminosa de pessoa com foro por prerrogativa de função, comunicar a 

Procuradoria-Geral de Justiça. 

§ 2º. O órgão de execução com atribuições criminais, na condução de procedimentos 

investigatórios ou ações penais, quando se deparar com fatos indicativos de potencial 

improbidade administrativa, deverá cientificar o órgão de execução com atribuições na defesa 

do patrimônio público e social. 

§ 3º. Nos casos previstos nos parágrafos anteriores, os órgãos de execução com atribuições 

criminais e de proteção do patrimônio público, respeitada a independência funcional, poderão 

atuar conjuntamente para a composição de estratégias de atuação e produção de provas em 

comum, bem como solicitar, para tanto, o apoio da Procuradoria-Geral de Justiça. 

 

Art. 7º. A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Assessoria Jurídica de Crimes de 

Prefeitos, remeterá cópia dos autos do inquérito policial, da representação criminal, da portaria 

inaugural de procedimento investigatório criminal e da denúncia, acompanhadas dos 

elementos de informação que as instruem, ao Promotor de Justiça do Patrimônio Público e 

Social da respectiva comarca para as providências cabíveis no tocante à improbidade 

administrativa, e ao Promotor de Justiça Secretário do Grupo de Atuação Especial 

competente, quando for o caso, sem prejuízo de, se entender cabível, entrar em contato direto 

com o Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social ou o Secretário do Grupo de 

Atuação Especial competente, para pautar a atuação cooperada, nos moldes do artigo 5º 

desta Resolução. 

Parágrafo único. Havendo conexão ou continência, o Coordenador da Assessoria Jurídica 

para Crimes de Prefeitos avaliará a conveniência e oportunidade da reunião ou separação da 

investigação criminal e da ação penal em relação aos investigados e denunciados que não 

gozam da prerrogativa de foro. 

 

Art. 8º. Nos casos graves, por iniciativa da Procuradoria Geral de Justiça, poderá ser 

constituída equipe de trabalho entre os órgãos de execução que a ela anuírem, com vistas à 

atuação integrada e, por deliberação conjunta, com a colaboração de outros órgãos, entidades 

e instituições, para divisão de tarefas, compartilhando-se o resultado das diligências. 

Parágrafo único. A constituição de equipe de trabalho dependerá de designação da 

Procuradoria-Geral de Justiça, que observará o critério da prioridade na escolha dos casos. 
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Art. 9º. As interceptações telefônicas serão preferentemente requeridas e executadas pelo 

Grupo de Atuação Especial competente. 

 

Parágrafo único. Havendo necessidade de acesso a informações sigilosas por intermédio do 

Centro de Apoio Operacional à Execução - CAEX, ante o disposto na Resolução nº 685/2011-

PGJ, de 21 de fevereiro de 2011, o número do protocolo do Centro de Apoio Operacional à 

Execução - CAEX deverá ser lançado no SIS-Integrado, a fim de evitar a duplicidade de 

pedidos pela possibilidade de consulta prévia ao sistema e de compartilhamento das 

informações. 

 

Art. 10. Os relatórios técnicos dos auditores do Tribunal de Contas, quando denunciarem 

irregularidades, logo que aportarem em autos presididos pelos órgãos de execução, serão 

copiados e remetidos ao órgão de execução responsável pela tutela civil ou penal diretamente 

ou por intermédio dos Centros de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis e de 

Tutela Coletiva ou das Promotorias de Justiça Criminais, antes mesmo da conclusão do 

procedimento investigatório. 

 

Art. 11. Os Centros de Apoio Operacional prestarão apoio administrativo e operacional para 

a atuação cooperada e integrada dos órgãos de execução incumbidos da tutela do patrimônio 

público, destinatários desta Resolução. 

 

Art. 12. As representações encaminhadas aos órgãos de execução deverão conter indicação 

de fato determinado e indícios de autoria, sob pena de indeferimento por ausência de 

requisitos mínimos. 

Parágrafo único. O autor da representação e, se for o caso, a Câmara Municipal serão 

informados sobre a solução tomada pelo órgão de execução do Ministério Público em sua 

respectiva área de atuação, independentemente de pedido expresso. 

 

Art. 13. Aplica-se subsidiariamente as disposições da Resolução nº 484-CPJ, de 05 de 

outubro de 2006, no que couber. 

 

Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

  
MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA 
Procurador-Geral de Justiça 
 
Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo - Seção I, São Paulo, v.125, n.90, p.80, de 16 de maio de 2015 
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