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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
RESOLUÇÃO Nº 016/94 - PGJ, DE 08 DE FEVEREIRO DE 1994  

   

*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 

Obs: Vide Também Resoluções nº 532; nº 533 e  
nº 534/2008 
 

 

Modifica a organização e estrutura dos 
Centros de Apoio Operacional e dá outras 
providências 
 

 

O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais, 

 

Considerando que a nova Lei Orgânica do Ministério Público de São Paulo, em obediência 

à diretriz da Lei Orgânica Nacional, deu ao Centro de apoio Operacional a natureza de órgão 

auxiliar da atividade funcional do Ministério Público, vinculando-o ao Gabinete do Procurador-

Geral de Justiça e vedando-lhe o exercício de funções de execução (arts. 8º, 49 e 51, V, da 

LCE nº 734, de 26.11.93), 

 

Considerando que essa nova finalidade ditada ao Centro de Apoio Operacional, por ser 

estritamente auxiliar das funções de execução, permite grau maior de generalização no 

desempenho das atribuições respectivas, o que antes não era possível, 

 

Considerando que as funções de Ministério Público na área de Infância e Juventude e na de 

Pessoas Portadoras de /Deficiência se inter-relacionam em muitos aspectos (fiscalização a 

entidades de internação, subvenções a entidades etc), permitindo coordenação única; 

 

Considerando que o mesmo acontece com as funções de Ministério Público nas áreas de 

Acidente do Trabalho e de Habitação e Urbanismo, em relação à área de Meio Ambiente, 

tanto que do rol de atribuições legais dos cargos de Promotor de Justiça da primeira faz parte 

a “defesa dos interesses difusos ou coletivos relacionados com o meio ambiente do trabalho” 

(art. 295, II, da LCE nº 734/93), e as atribuições dos cargos de segunda consistem em 

especialização justificável a nível de execução, pois o Urbanismo, em seu aspecto essencial, 

diz respeito ao Meio Ambiente; 

 

Considerando a relevância das funções de Ministério Público na área criminal e que o 

desempenho dessas funções, na Capital, apresenta peculiaridades próprias, não 

identificáveis no interior, haja vista a estrutura e competência dos órgãos jurisdicionais e 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/532compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/533compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/534compilado.pdf
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também da polícia judiciária em tais âmbitos territoriais, exigindo trabalho de planejamento e 

atividade de apoio diferenciados; 

 

Considerando, por fim, a necessidade de adaptar-se as normas internas sobre a matéria às 

disposições da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993, em face das 

inovações por ela ditadas; 

 

RESOLVE editar a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º - Ficam extintos os Centros de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da 

Pessoa Portadora de Deficiência, de Acidentes do Trabalho e de Habitação e Urbanismo, 

criados pelo art. 1º, incisos IV, V e VIII, respectivamente, da Resolução nº 001/90-PGJ, de 

05.03.93, com a redação dada pela Resolução nº 005/93-PGJ, de 11.03.93 (DOE de 17.03.93) 

 

§ 1º  Fica alterada a denominação do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça 

da Infância e da Juventude, criado pelo art. 1º, inciso III, da Resolução nº 001/90-PGJ, de 

05.03.93, com a redação dada pela Resolução nº 005/93-PGJ, de 11.03.93 (DOE de 

17.03.93), para Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e 

da Juventude (Nova denominação dada pela Resolução 142/1998-PGJ, de 23/03/1998). 

 

§ 2º Fica alterada a denominação do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça 

do Meio Ambiente, criado pelo art. 1º , inciso I, da Resolução nº 001/90-PGJ, de 05.03.93, 

com a redação dada pela Resolução nº 005/93-PGJ, de 11.03.93 (DOE de 17.03.93)para 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, de 

Acidentes do Trabalho e de Habitação e Urbanismo. 

 

§ 3º Fica alterada a denominação do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça 

Criminais, criado pelo art. 1º, inciso VI, da Resolução nº 001/90-PGJ, de 05.03.93, com a 

redação dada pela Resolução nº 005/93-PGJ, de 11.03.93 (DOE de 17.03.93), para Centro 

de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminal da Capital. 

 

Art. 2º Fica criado o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminal 

do Interior. 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/001-1990compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/005.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/005.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/001-1990compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/005.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/001-1990compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/005.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/001-1990compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/005.pdf
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Art. 3º Os incisos I, V, IX, XIX e XXIII, do art. 2º, da Resolução nº 005/93-PGJ, de 11.03.93 

(DOE de 17.03.93), passam a ter a seguinte redação: 

 “I – participar da elaboração do Plano Geral de Atuação e apresentar ao Procurador-

Geral de Justiça sugestões para elaboração da política institucional e de programas 

específicos”. 

 “V – sugerir ao Procurador-Geral de Justiça a apresentação à autoridade competente 

de proposta de alteração legislativa ou de edição de normas jurídicas “. 

 “IX – manter permanente contato e intercâmbio com entidades públicas ou privadas 

que, direta ou indiretamente, atuem em áreas afins, para obtenção de elementos técnicos 

especializados necessários ao desempenho de suas funções”. 

 “XIX – receber comunicação dos Promotores de Justiça sobre portarias de instauração 

de inquérito civil, de seu arquivamento ou das medidas judiciais deles decorrentes e dar 

publicidade, mensalmente, mediante a publicação de relatório no Diário Oficial de tais atos e 

medidas” 

 “XXIII – remeter informações técnico-jurídicas sem caráter vinculativo aos órgãos 

ligados à sua atividade”. 

Parágrafo único : Fica acrescentado parágrafo único ao art. 2º da Resolução nº 001/90-PGJ, 

de 05.03.90, com a redação dada pela Resolução nº 005/93-PGJ, de 11.03.93 (DOE 

17.03.93), com a seguinte redação. 

 “Parágrafo único: É vedado o exercício de atividade de órgãos de execução e a 

expedição de Resoluções  a  estes dirigidos” 

 

Art. 4º Ficam acrescentados parágrafos ao art. 3º, do Ato nº 001/90-PGJ, de 05.03.90, com a 

redação dada pela Resolução nº 005/93-PGJ (DOE 17.03.93), renumerando-se o seu 

parágrafo único para § 2º e alterando-se a redação do “caput”, passando o dispositivo a ter a 

seguinte redação: 

 

 “Art. 3º Os Centros de Apoio Operacional serão dirigidos por membros do Ministério 

Público designados Coordenadores pelo Procurador-Geral de Justiça”. 

 “§ 1º O âmbito de atribuição dos Centros de Apoio é definido pela denominação 

respectiva”. 

 “§ 2º Nos Centros de Apoio Operacional podem ser criados setores para o melhor 

desempenho de suas funções”. 

 “§ 3º A posse do Procurador-Geral de Justiça para novo mandato acarreta a cessação 

automática da designação de membros do Ministério Público”. 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/005.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/001-1990compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/005.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/001-1990compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/005.pdf
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Art. 5º Ficam revogados o inciso XVIII, do Art. 2º, e o parágrafo único, do art. 5º, da Resolução 

nº 001/90-PGJ, de 05.03.90, com a redação dada pela Resolução nº 005/93-PGJ, de 11.03.93 

(DOE 17.03.93). 

 

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 
São Paulo, 08 de fevereiro de 1994. 
 
 

JOSÉ EMMANUEL BURLE FILHO 
Procurador-Geral de Justiça 
 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.104, n.27, de 09 de Fevereiro de 1994. 
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