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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
RESOLUÇÃO Nº 1.189/20201-PGJ, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 

(PROTOCOLADO Nº 31.715/19) 
 

(De acordo com a retificação publicada no 
D.O.E. de 4/02/2020, p.59) 

Dispõe sobre a fixação de funções de Oficial 
de Promotoria Assistente (FC-5), disciplina 
sua atuação e dá outras providências. 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 

7º da Lei Complementar Estadual nº 1.118/10, CONSIDERANDO a existência de funções de 

Oficial Assistente (FC – 5), em conformidade com a Resolução nº 667/10-PGJ, de 29 de 

novembro de 2010, que “regulamenta a instituição e os critérios a serem observados na 

designação dos servidores pertencentes à Carreira do Quadro de Pessoal do Ministério 

Público do Estado de São Paulo para funções de confiança de Oficial Assistente (FC – 5) e 

dá outras providências”; 

 

CONSIDERANDO as necessidades atuais da instituição, notadamente o aperfeiçoamento da 

sua estrutura, por intermédio do incremento dos respectivos quadros de pessoal, edita a 

seguinte RESOLUÇÃO: 

 

Art. 1º. Fica autorizada a fixação de funções de Oficial Assistente (FC – 5) nas sedes das 

Áreas Regionais. 

 

§ 1º. A designação para atuar como Oficial Assistente (FC – 5) observará o disposto na 

Resolução nº 667/10-PGJ, de 29 de novembro de 2010. 

 

§ 2º. Os servidores designados para a função de Oficial Assistente (FC – 5) na forma deste 

artigo, terão como atribuição a substituição em caso de férias, licenças, afastamentos e vagas 

nas Promotorias de Justiça integrantes da respectiva Área Regional, bem como nas 

Procuradorias de Justiça, em se tratando da Capital, além de outros órgãos de execução. 

 

 
1
Republicado em: por necessidade de retificação, onde se lê: RESOLUÇÃO Nº 1189/2019-PGJ, DE 31 DE JANEIRO DE 2020. 

(Protocolado nº 31.715/19)-Leia-se: RESOLUÇÃO Nº 1189/2020-PGJ, DE 31 DE JANEIRO DE 2020. (Protocolado nº 31.715/19). 
 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/LEGIS/LCP-01118.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/ATOS/667compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/ATOS/667compilado.pdf


 
 BIBLIOTECA “CESAR SALGADO” 

 
 

 

 
Endereço – Rua: Riachuelo, nº 115 -  Térreo - Centro | São Paulo/SP  

 
Página 2 de 3 

 

§ 3º. A substituição a que se refere o parágrafo anterior será feita sem a necessidade de 

deslocamento físico dos Oficiais Assistentes, por atuação à distância, com utilização dos 

mecanismos eletrônicos de comunicação e sistemas de processo digital. 

 

§ 4º. Inexistindo necessidade de substituição por licenças, afastamentos ou vagas, os Oficiais 

Assistentes a que se refere este artigo terão atribuição de prestar auxílio às Promotorias de 

Justiça da respectiva Área Regional, bem como às Procuradorias de Justiça, no caso da 

Capital, além de outros órgãos de execução. 

 

Art. 2º. Os cargos de Analista Jurídico lotados por resoluções anteriores (Resolução nº 954/16 

e Resolução nº 1.037/17) na sede das Áreas Regionais do Interior, para fins de atuação junto 

aos Promotores de Justiça Auxiliares de entrância final, ficam lotados, por esta Resolução, 

nas Promotorias de Justiça de atuação do respectivo Promotor de Justiça Auxiliar. 

 

§ 1º. Caso os Promotores de Justiça Auxiliar de entrância final sejam designados para assumir 

cargo ou função para a qual já haja destinação de Analista próprio, os Analistas vinculados 

ao Promotor de Justiça Auxiliar ficarão empenhados em substituições de férias, afastamentos, 

licenças, ou atuação em cargos vagos na sede da respectiva Promotoria. 

 

§ 2º. Inexistindo afastamentos, licenças ou vagas, os Analistas Jurídicos a que se refere o 

presente artigo atuarão em auxílio aos órgãos de execução da Promotoria de Justiça da 

respectiva sede. 

 

§ 3º. A prestação de auxílio a que se refere o parágrafo anterior observará critérios de divisão 

de serviço ajustados, por deliberação colegiada, entre os Secretários-Executivos das 

Promotorias de Justiça integrantes da respectiva Promotoria, adotando-se, preferencialmente, 

o rodízio na atuação dos servidores, por períodos determinados. 

 

Art. 3º. As dúvidas decorrentes da aplicação da presente Resolução serão dirimidas pela 

Diretoria-Geral. 

 

Art. 4º. O parágrafo único do art. 1º da Resolução nº 667/10-PGJ, de 29 de novembro de 

2010, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“(...) 

Art. 1º.......................................................................................................................... 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/ATOS/954compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/ATOS/1037compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/ATOS/667compilado.pdf
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...................................................................................................................................... 

Parágrafo único - A instituição de que trata o “caput” deste artigo dar-se-á, invariavelmente, 

discriminando a quantidade de funções de confiança e as unidades de trabalho para as quais 

se destinarão. 

(...)” (NR) 

 

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário, em especial o § 2º do art. 1º da Resolução nº 954/16 e o parágrafo 

único do art. 2º da Resolução nº 1.037/2017. 

 

 

 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.130, n.22, p.68, de 1 de Fevereiro de 2020. 
Retificado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.130 n.24, p.59, de 4 de Fevereiro de 2020. 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/ATOS/954compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/ATOS/1037compilado.pdf
https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2020%2fexecutivo%2520secao%2520i%2ffevereiro%2f01%2fpag_0068_2949f9e04f4016315f4effb29888d8dc.pdf&pagina=68&data=01/02/2020&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100068
https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2020%2fexecutivo%2520secao%2520i%2ffevereiro%2f04%2fpag_0059_60f920877aa69d4427c5f9c49737aecb.pdf&pagina=59&data=04/02/2020&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100059

