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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA E  
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA 

RESOLUÇÃO Nº 1.069/2018 -PGJ, 02/03/2018 
 

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 1.468/2022-PGJ, 
de 21/04/2022. 

Altera a Resolução n. 992/2016-PGJ, de 05 de 
outubro de 2016, que dispõe sobre o 
teletrabalho (home office) no Ministério 
Público do Estado de São Paulo 

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

considerando a regulamentação do teletrabalho pela Resolução n. 157, de 31 de janeiro de 

2017, pelo Conselho Nacional do Ministério Público; 

RESOLVE: 

Art. 1º. O art. 1º, caput, e respectivo § 4º da Resolução n. 992/2016-PGJ, de 05 de outubro 

de 2016 passam a contar com a seguinte redação: 

 “Art.1º. As atividades e atribuições dos servidores do Ministério Público poderão ser 

executados em caráter precário e não definitivo, fora das dependências físicas das unidades 

da Instituição, na modalidade de teletrabalho (home office). 

(...) 

§ 4º. Os servidores autorizados a participar da modalidade de teletrabalho e seus gestores 

deverão observar as regras desta Resolução e da Resolução n. 157, de 31 de janeiro de 2017, 

do CNMP, bem como as especificadas no Manual de Orientação do Teletrabalho, 

disponibilizado pelo Centro de Recursos Humanos.” 

Art. 2º. O art. 2º, inciso III da Resolução n. 992/2016-PGJ, de 05 de outubro de 2016 passa a 

contar com a seguinte redação: 

“Art. 2º. (...) 

(...) 

III – anuência do superior hierárquico imediato, bem como, se for o caso, do Promotor de 

Justiça ao qual estiver vinculada a prestação de serviços por parte do servidor;” 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/RESOLUCOES/1468.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/992compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/992compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/992compilado.pdf
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Art. 3º. O art. 7º, caput, incisos II, III, IV, V, e §§ 3º, 4º, 5º e 6º da Resolução n. 992/2016-PGJ, 

de 05 de outubro de 2016, passa a contar com a seguinte redação: 

“Art. 7º. A autorização para teletrabalho é destinada apenas aos servidores, indicados pelo 

gestor ou por solicitação voluntaria, com anuência do superior hierárquico imediato ou 

membro do Ministério Público ao qual estiver vinculado o servidor, e sujeita à aprovação do 

gestor da unidade, e se sujeita às seguintes regras: 

(...) 

II – observância do limite máximo de 50% (cinquenta por cento) do quantitativo de servidores 

em atividade na unidade, arredondadas as frações para o primeiro número inteiro 

imediatamente superior; 

III - observância da jornada diária de trabalho do servidor, devendo as atividades em 

teletrabalho ser executadas entre 09:00 hs e 19:00 hs, com restrição do máximo de 2 (dois) 

dos 5 (cinco) dias que compõe a jornada semanal do servidor; 

IV – exigência de que o servidor esteja disponível para contato com sua unidade de lotação e 

outas áreas do Ministério Público, durante sua jornada de trabalho; 

V – necessidade de manutenção da capacidade plena de funcionamento dos setores em que 

haja atendimento ao público externo e interno. 

(...) 

§ 3º. Deverão ser priorizados os servidores que desenvolvam atividades que demandem maior 

esforço individual e menor interação com outros servidores, tais como elaboração de minutas 

de decisões, de pareceres e de relatórios, entre outras. 

§ 4º. Não se enquadram no conceito de teletrabalho as atividades que, em razão da natureza 

do cargo ou das atribuições da unidade de lotação, são desempenhadas externamente às 

dependências do órgão. 

§ 5º. Verificada a adequação de perfil, terão prioridade servidores: 

a) com deficiência; 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/992compilado.pdf
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b) que tenham filhos, cônjuge ou dependentes com deficiência; 

c) gestantes e lactantes; 

d) que demonstrem comprometimento e habilidades de autogerenciamento do tempo e de 

organização; 

e) que estejam gozando de licença para acompanhamento de cônjuge. 

§ 6º. É facultado à Administração proporcionar revezamento entre os servidores, para fins de 

regime de teletrabalho.” 

Art. 4º. O art. 8º, III da Resolução n. 992/2016-PGJ, de 05 de outubro de 2016, passa a contar 

com a seguinte redação: 

“Art. 8º. (...) 

(...) 

III – estejam em estágio probatório; (...)” 

Art. 5º. O art. 9º, inciso IX da Resolução n. 992/2016-PGJ, de 05 de outubro de 2016, fica 

alterado, bem como acrescido dos §§ 1º e 2º, com a seguinte redação: 

“Art. 9º (...) 

(...) 

IX – retirar processos e demais documentos das dependências do órgão, quando necessário, 

mediante obrigatória assinatura de termo de recebimento e responsabilidade, e devolvê-los 

íntegros ao término do trabalho ou quando solicitado pela chefia imediata, gestor da unidade 

ou membro do Ministério Público a que estiver vinculado. 

§ 1º. As atividades deverão ser cumpridas diretamente pelo servidor em regime de 

teletrabalho, sendo vedada a utilização de terceiros, servidores ou não, para o cumprimento 

das metas estabelecidas. 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/992compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/992compilado.pdf
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§ 2º. Fica vedado o contato do servidor com partes ou advogados, relacionados, direta ou 

indiretamente, aos dados acessados pelo servidor ou àqueles disponíveis à sua unidade de 

trabalho.” 

Art. 6º. O art. 10, caput, da Resolução n. 992/2016-PGJ, de 05 de outubro de 2016, passa a 

contar com a seguinte redação: 

“Art. 10. É de responsabilidade do superior hierárquico imediato, em conjunto com o membro 

do Ministério Público ao qual estiver vinculado o servidor, bem como com os gestores das 

unidades participantes do teletrabalho: 

(...)” 

Art. 7º. O art. 11, inciso I, letra “d”, e o inciso II, da Resolução n. 992/2016-PGJ, de 05 de 

outubro de 2016, passam a contar com a seguinte redação: 

“Art. 11. (...) 

I – (...) 

(...) 

d) descumprimento dos deveres previstos no art. 9º, circunstância em que, 

concomitantemente, haverá abertura de procedimento administrativo disciplinar para 

apuração de responsabilidade. 

II – por ato do gestor da unidade, do superior hierárquico imediato, ou do membro do Ministério 

Público ao qual estiver vinculado o servidor, de forma não retroativa: 

(...)” 

Art. 8º. Acrescente-se um parágrafo único ao art. 14 da Resolução n. 992/2016-PGJ, de 05 

de outubro de 2016, com a seguinte redação: 

“Parágrafo único. Na hipótese de atraso injustificado no cumprimento da meta, o servidor não 

se beneficiará da equivalência de jornada a que alude caput deste artigo, cabendo ao órgão 

ou ao gestor da unidade estabelecer critério para compensação, sem prejuízo do disposto no 

art. 11 desta Resolução.” 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/992compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/992compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/992compilado.pdf
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Art. 9º. O art. 17 da Resolução n. 992/2016-PGJ, de 05 de outubro de 2016, fica modificado, 

bem como acrescido de um parágrafo único, com a seguinte redação: 

“Art. 17. Os gestores das unidades de lotação, os servidores participantes do teletrabalho e 

seus respectivos superiores imediatos, bem como os membros aos quais estiverem 

vinculados os servidores em regime de teletrabalho, deverão observar os princípios da 

administração pública, o Estatuto do Servidor Público Estadual, bem como as normas internas 

do Ministério Público do Estado de São Paulo e demais dispositivos legais e regulamentares 

aplicáveis aos servidores. 

Parágrafo único. Os gestores das unidades participantes deverão encaminhar relatório ao 

Grupo de Acompanhamento do Teletrabalho – GTA, pelo menos a cada semestre, 

apresentando a relação dos servidores que participaram do teletrabalho, as dificuldades 

observadas e os resultados alcançados.” 

Art. 10. O art. 18 da Resolução n. 992/2016-PGJ, de 05 de outubro de 2016, passa a contar 

com a seguinte redação: 

“Art. 18. Serão disponibilizados, no Portal da Transparência, os nomes dos servidores que 

atuam no regime de teletrabalho, com atualização mínima semestral.” 

Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

  

São Paulo, 2 de março de 2018. 

GIANPAOLO POGGIO SMANIO 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 

  

 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.128, n.40, p.71, de 03 de março de 2018. 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/992compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/992compilado.pdf
http://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2018%2fexecutivo%2520secao%2520i%2fmarco%2f03%2fpag_0071_0P2HSU0RK3SVHe8M910TDLB31QB.pdf&pagina=71&data=03/03/2018&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100071

