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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
RESOLUÇÃO Nº 1.072/2018-PGJ, DE 27 DE MARÇO DE 2018. 

(PROTOCOLADO Nº 136.082/2015) 
 

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 Resolução n. 1.000/2016-PGJ, de 09 de 
dezembro de 2016, que dispõe sobre o Plano 
Estratégico do Ministério Público do Estado de 
São Paulo, sobre o Plano Geral de Atuação e 
sobre os Planos Operacionais, cria as 
unidades de governança e de gestão 
estratégica, estabelece as reuniões de análise 
crítica e dá outras providências. 
 

 

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

   

RESOLVE: 

  

Art. 1º. O art. 2º da Resolução n. 1.000-PGJ, de 09 de dezembro de 2.016 fica acrescido dos 

incisos XX e XXI, com a seguinte redação: 

“(...) 

XX – Inovação: processo de empreendedorismo interno, dotado de etapas e critérios, que 

resulta na implementação de processos, produtos e serviços institucionais mais racionais e 

efetivos, em estreito alinhamento com a missão, visão e valores institucionais e com os 

objetivos e metas estabelecidos no Plano Estratégico. 

XXI – Empreendedor Interno: integrante capaz de identificar oportunidades, de agregar 

pessoas e de apresentar, gerenciar e executar projetos e iniciativas visando ao aumento da 

efetividade da atuação institucional, ao aprimoramento das atividades administrativas e à 

melhoria da Qualidade de Vida no Trabalho de seus integrantes.” 

Art. 2º. O art. 6º da Resolução n. 1.000-PGJ, de 09 de dezembro de 2.016 fica acrescido do 

inciso V, com a seguinte redação 

“(...) 

V – Área de Tecnologia e Inovação.” 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/1000compilado.pdf
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Art. 3º. Ficam acrescidos a Subseção VII e o artigo 10A ao Capítulo II, Seção I, da Resolução 

n. 1.000-PGJ, de 09 de dezembro de 2.016, com as seguintes redações: 

“Subseção VII  

Da Tecnologia e Inovação 

 

Art. 10A - Compete à Área de Tecnologia e Inovação – ATI: 

I – desenvolver e gerenciar o desenvolvimento de softwares, sistemas, aplicativos e outras 

soluções estratégicas de tecnologia de informação e comunicação, identificadas por meio da 

Diretoria de Gestão Estratégica; 

II – favorecer e propor a criação de grupos temáticos multidisciplinares, compostos por 

membros e/ ou servidores, para realizar pesquisas, desenvolvimentos e implementações de 

soluções inovadoras visando ao aumento da efetividade da atuação institucional, ao 

aprimoramento da atividade administrativa e à melhoria da Qualidade de Vida no Trabalho; 

III – propor a realização de convênios e de parcerias interinstitucionais com vistas à pesquisa, 

ao desenvolvimento e à implementação de projetos e iniciativas, respeitadas as disposições 

constantes na Resolução nº 764, de 06 de março de 2013; 

IV – realizar estudos e reuniões, viabilizar e propor a captação de recursos públicos e 

privados, a fundo perdido, com vistas ao financiamento de projetos e iniciativas; 

V – fomentar a formação e a atuação de empreendedores internos. 

Parágrafo primeiro: a Área de Tecnologia e Inovação submeterá suas propostas de projetos 

e iniciativas à Subprocuradoria-Geral de Justiça de Planejamento Institucional, por intermédio 

da Diretoria de Gestão Estratégica. 

Parágrafo segundo: o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação fornecerá os 

recursos físicos e de sistemas e a infraestrutura necessária para o adequado 

desenvolvimento, suporte, avaliação, controle e implementação do disposto no inciso I do 

caput, conforme especificações apresentadas pela Área de Tecnologia e Inovação. 

Parágrafo terceiro: A direção da ATI será exercida por servidor com formação de nível 

superior designado pelo Procurador-Geral de Justiça.”  

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/764.pdf
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Art. 4º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

  

São Paulo, 27 de março de 2018. 

  

WALTER PAULO SABELLA 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
-EM EXERCÍCIO- 
 

 

 

 

Publicação em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, v.128, n.57, p.75, de 28 de março de 2018.  

 


