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A- SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
RESOLUÇÃO Nº 794/2013–PGJ, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2013 

(PROTOCOLADO Nº 18.585/07) 
 
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 artigo 4º da Resolução nº 
409-PGJ/CPJ, de 04 de outubro de 2005, que 
estabelece normas para o exercício do 
controle externo da atividade de polícia 
judiciária pelo Ministério Público, previsto no 
artigo 129, inciso VII, da Constituição Federal, 
e no artigo 103, inciso XIII, da Lei 
Complementar Estadual nº 734, de 26 de 
novembro de 1993, e do inciso IX do artigo 3º 
da Resolução nº 650-PGJ-CPJ, de 18 de junho 
de 2010, que reorganiza o Grupo de Atuação 
Especial de Controle Externo da Atividade 
Policial (GECEP), no âmbito das Promotorias 
de Justiça Criminais da Comarca da Capital. 

 

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

CONSIDERANDO a necessidade de ajustamento da Resolução nº 409-PGJ/CPJ, de 04 de 

outubro de 2005, que estabelece normas para o exercício do controle externo da atividade de 

polícia judiciária pelo Ministério Público, previsto no artigo 129, inciso VII, da Constituição 

Federal, e no artigo 103, inciso XIII, da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro 

de 1993, e nº 650-PGJ-CPJ, de 18 de junho de 2010, que Reorganiza o Grupo de Atuação 

Especial de Controle Externo da Atividade Policial (GECEP), no âmbito das Promotorias de 

Justiça Criminais da Comarca da Capital, aos termos do artigo 6º da Resolução nº 20, de 28 

de maio de 2007, na redação dada pelo artigo 1º da Resolução nº 98, de 20 de junho de 2013, 

do Conselho Nacional do Ministério Público, referente à periocidade das visitas a unidades 

policiais e respectivas carceragens, após a aprovação do Órgão Especial do Colégio de 

Procuradores de Justiça, 

 

RESOLVE EDITAR A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

 

Art. 1º - O artigo 4º da Resolução nº 409-PGJ/CPJ, de 04 de outubro de 2005, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/409.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/409.pdf
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/compilacao-lei.complementar-734-26.11.1993.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/compilacao-lei.complementar-734-26.11.1993.html
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/650compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/409.pdf
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/compilacao-lei.complementar-734-26.11.1993.html
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/650compilado.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-0202.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-0202.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-098.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/409.pdf
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“Art. 4º. O promotor de Justiça efetuará, no mínimo, visitas semestrais às delegacias 

de polícia, aos distritos policiais e aos estabelecimentos da Polícia Científica (Instituto 

Médico-Legal e Instituto de Criminalística). 

 

Parágrafo único. Nas delegacias de polícia, nos distritos policiais e em estabelecimentos 

congêneres em que houver carceragem em funcionamento, as visitas serão, no mínimo, 

mensais”. 

 

Art. 2º. O inciso IX do artigo 3º da Resolução n. 650-PGJ-CPJ, de 18 de junho de 2010, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 3º. (...) 

IX – realizar, na Comarca da Capital, visitas aos estabelecimentos policiais e cadeias 

públicas, nos termos, prazos e fins da Resolução nº 409/05-PGJ/CPJ e nº 560/08-PGJ 

e na Resolução nº 20/07 do Conselho Nacional do Ministério Público”. 

  

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado em: DOE, Poder Executivo, Seção I, São Paulo, sexta-feira, v.123, n.213, p.64, de 9 de novembro de 2013. 

 

  

  

 

 

 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/650compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/409.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/560.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-0202.pdf
https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2013%2fexecutivo%2520secao%2520i%2fnovembro%2f09%2fpag_0064_A555F0URJ2FV4eBCVKNM1J9KF50.pdf&pagina=64&data=09/11/2013&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100064

