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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
RESOLUÇÃO Nº 957/2016-PGJ, DE 08 DE MARÇO DE 2016 

(PROTOCOLADO Nº 26.848/2016) 
 

*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. 

Revogada, pela Resolução nº 1.560/2022-PGJ, de 
08/12/2022. 

Institui o Núcleo de Estágio do Ministério 
Público (NEMP) e dá outras providências. 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

artigo 19, inciso X, alínea "a", da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 

1993, e 

  

CONSIDERANDO o disposto no art. 78 da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de 

novembro de 1993, com a redação da Lei Complementar Estadual nº 1.278, de 6 de janeiro de 

2016, que prevê o acompanhamento dos Programas de Estágio pelo Núcleo de Estágio, a ser 

regulamentado por ato do Procurador-Geral de Justiça; 

 

CONSIDERANDO as demais atribuições do Núcleo de Estágio consignadas nos arts. 84, 91, 92, 

93 e 94 da Lei Orgânica Estadual; 

 

CONSIDERANDO, também, a necessidade de adequar a atual estrutura organizacional, de 

modo a proporcionar a efetiva implantação e o acompanhamento dos Programas de Estágio a 

serem instituídos, resolve expedir o seguinte RESOLUÇÃO: 

  

Art. 1º. Fica criado o Núcleo de Estágio do Ministério Público (NEMP), ao qual incumbirá, dentre 

outras atribuições, a adoção das providências necessárias à implantação e ao acompanhamento 

dos Programas de Estágio previstos no art. 77 da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de 

novembro de 1993. 

 

Parágrafo único. O Núcleo de Estágio do Ministério Público (NEMP) será instituído na estrutura 

administrativa e sob a supervisão direta da Subprocuradoria-Geral de Justiça de Gestão. 

  

Art. 2º. O Núcleo de Estágio do Ministério Público (NEMP) possuirá a seguinte estrutura 

administrativa: 

I – Diretoria, em nível de Serviço; 

https://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/RESOLUÇÃO/1560.pdf
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/alteracao-lei.complementar-734-26.11.1993.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/alteracao-lei.complementar-734-26.11.1993.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2016/lei.complementar-1278-06.01.2016.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/alteracao-lei.complementar-734-26.11.1993.html
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II - 3 (três) Subáreas de Apoio Administrativo, sendo: 

a) Subárea de Credenciamento; 

b) Subárea de Acompanhamento; 

c) Subárea de Fiscalização e Avaliação. 

  

Art. 3º. São atribuições do Núcleo de Estágio do Ministério Público (NAEMP): 

I – relativamente ao planejamento: 

a) subsidiar a Administração Superior do Ministério Público nos assuntos referentes aos 

Programas de Estágio e prestar, quando solicitado, a assistência técnica, consultiva e 

administrativa; 

b) elaborar estudos, levantamentos, instruções e pareceres sobre o desenvolvimento e o 

acompanhamento periódico das atividades correspondentes aos Programas de Estágio e propor 

eventuais alterações para seu aperfeiçoamento. 

 

II – em relação ao provimento das vagas de estágio: 

a) manter atualizados os registros correspondentes às vagas de estágio e controlar os pedidos 

de designação, bem como propor a realização de processos seletivos ou a contratação de agente 

de integração de estágio; 

b) acompanhar a realização dos processos seletivos e realizar a gestão do contrato de agente 

de integração de estágio; 

c) executar todas as atividades necessárias à designação dos estagiários, bem como manter 

registros sobre a posse e início de exercício do estágio; 

d) recepcionar, instruir e submeter à decisão superior os pedidos de permuta e de transferência 

dos estagiários, conforme critérios definidos; 

e) receber e processar a documentação referente ao desligamento dos estagiários, mantendo 

constante controle em relação aos prazos envolvidos; 

 

III – em relação ao acompanhamento do estágio: 

a) receber, analisar e controlar a frequência dos estagiários, registrando as ocorrências e 

efetuando os lançamentos necessários nos respectivos prontuários; 

b) elaborar o competente relatório para fins de pagamento das bolsas mensais; 

c) recepcionar, verificar, instruir e processar os pedidos de concessão de férias e demais 

afastamentos previstos, zelando pela fiel aplicação das previsões legais e regulamentares 

vigentes; 
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d) comunicar a ocorrência de fato que possa ensejar a necessidade de convocação do estagiário 

para orientação ou a abertura de procedimento administrativo disciplinar; 

 

IV – em relação à fiscalização e à avaliação: 

a) controlar o envio, receber e analisar os relatórios de estágio, bem como propor, quando for o 

caso, a adoção das medidas necessárias à sua regularização; 

b) com base nos assentamentos sob sua guarda, preparar, emitir e encaminhar certidões, 

certificados e declarações correspondentes aos estágios realizados; 

c) emitir parecer final sobre o aproveitamento do estágio para análise do Subprocurador-Geral 

de Justiça de Gestão, a ser aprovado pelo Procurador-Geral de Justiça. 

 

§ 1º. Os estagiários serão empossados na comarca da Capital pelo Núcleo de Acompanhamento 

de Estágio, e nas comarcas do Interior na Promotoria de Justiça a qual forem lotados. 

 

§ 2º. O Secretário-Executivo da Promotoria de Justiça deverá comunicar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a posse ao Núcleo de Acompanhamento de Estágio. 

  

Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

  

São Paulo, 08 de março de 2016. 

  

MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA 

Procurador-Geral de Justiça 
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