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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
RESOLUÇÃO Nº 023/94 - PGJ, DE 17 DE MAIO DE 1994  

(PROTOCOLADO Nº 10.291/94) 
 
*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 

 Modifica a organização das Promotorias de 
Justiça Criminal do Foro Central da Capital. 
 

 

O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais e nos termos da proposta 

aprovada pelo E. Órgão Especial do Colégio de Procuradores, na reunião de 7/04/94, 

 

Considerando que a Central de Acompanhamento e Execução - CAEX integra o sistema de 

atuação dos Promotores de Justiça Criminal da Capital com atribuições, em parte, de 

execução; 

 

Considerando a vedação constante da Lei Complementar n. 734, de 26/11/93, adotada em 

consonância com a Lei Federal 8.625, de 12/2/93, quanto ao exercício de funções de 

execução pelos Centros de Apoio Operacional; 

 

Considerando a necessidade de adaptar a estrutura das Promotorias de Justiça Criminal do 

Foro Central da Capital a essa nova diretriz, de sorte a retirar a Central de Acompanhamento 

e Execução - CAEX de sua estrutura, mantendo para os Promotores de Justiça que as 

integram as atribuições de execução antes afetas à CAEX; 

 

Considerando, por fim, que em lugar da Central de Acompanhamento e Execução - CAEX 

será instituído, por ato próprio, Centro de Apoio Operacional à Execução - CAEX, de âmbito 

estadual; 

 

Resolve editar a seguinte Resolução. 

 

Art. 1º - Passam a ter nova redação os seguintes dispositivos do Ato nº 108/92-PGJ, de 

05/11/92: 

 

I - o § 2º, do artigo 6º:  

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_img/ATOS/108-1992compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_img/ATOS/108-1992compilado.pdf
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"§ 2º - A participação nas reuniões da Promotoria de Justiça é obrigatória para todos os seus 

integrantes, devendo eventual ausência ser justificada em documento escrito que o Secretário 

anexará à ata de reunião, para encaminhamento nos termos do § 4º do art. 7º." 

 

II - a alínea "d", do inciso VI, do art. 7º: 

 

"d) de plantão judiciário apenas para os dias em que não houver expediente forense." 

 

III - o artigo 16 e parágrafo único: 

 

"Artigo 16. As representações e peças de informação endereçadas aos Promotores de Justiça 

Criminal da Capital ou às Promotorias de Justiça Criminal do Foro Central da Capital serão 

distribuídas, pela ordem de ingresso e seqüencialmente, pela Central de Inquéritos Policiais 

e Processos - CIPP entre os Promotores de Justiça Secretários das Promotorias. 

 

§ 1º - As atribuições dos Secretários das Promotorias, na hipótese deste artigo, 

compreendem: 

 

a) o adequado esclarecimento dos fatos noticiados na representação, sempre que disso 

depender qualquer das providências constantes das alíneas seguintes; 

 

b) a requisição de inquérito policial; 

 

c) a propositura da ação penal competente, quando dispensável o inquérito policial; 

 

d) o arquivamento da representação; 

 

e) o encaminhamento da representação a quem dela deva conhecer, se o fato não for da 

atribuição das Promotorias de Justiça Criminal do Foro Central da Capital. 

 

§ 2º - O inquérito policial instaurado com base na requisição prevista na alínea "b", do 

parágrafo anterior, será distribuído entre as Promotorias Justiça e seus integrantes, de acordo 

com os critérios estabelecidos nos artigos 11 e 14 desta Resolução. 
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§ 3º - O processo relativo a ação penal proposta na forma da alínea "c", do parágrafo anterior, 

será distribuído entre as Promotorias de Justiça e seus integrantes, de acordo com o critério 

previsto no artigo 14 desta Resolução. 

 

§ 4º - Não se aplica o disposto neste artigo às representações relativas a crimes de sonegação 

fiscal." 

 

IV - o artigo 17 "caput": 

 

"Artigo 17. Os inquéritos policiais cuja instauração tenha sido requisitada diretamente pelo 

Promotor de Justiça com base em inquérito ou processo em andamento, em que esteja 

oficiando, serão distribuídos de acordo com os critérios estabelecidos nos artigos 11 e 14 

desta Resolução, salvo hipóteses de conexão ou continência." 

 

V - os incisos I, II e alíneas, do artigo 31: 

 

"I - receber, registrar e distribuir expedientes, procedimentos, documentos, papéis, inquéritos 

policiais e processos, encaminhando-os aos órgãos administrativos que integram a estrutura 

do sistema (Artigo 1º), inclusive a Grupo de Atuação Especial, observando-se ainda o disposto 

no Artigo 16 desta Resolução; 

 

"II - receber, registrar e encaminhar aos Serviços Auxiliares e de Informação - SAI: 

 

a) expedientes da Corregedoria da Polícia Judiciária; 

 

b) cópias de auto de prisão em flagrante; 

 

c) pedidos de liberdade provisória ou relaxamento de prisão em flagrante formulados em cópia 

de autos de prisão em flagrante ou em inquéritos policiais ainda não distribuídos; 

 

d) pedidos de prisão temporária; 

 

e) pedidos de prisão preventiva formulados em inquéritos policiais não distribuídos." 

 

VI - a alínea "c", do inciso I, do Artigo 38: 



 
 BIBLIOTECA “CESAR SALGADO” 

 
 

 

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

 
Página 4 de 6 

 

 

"c) contatos com o Centro de Apoio Operacional de Execução - CAEX." 

 

VII - o artigo 48: 

 

"Artigo 48 - Sempre que se fizer necessário, o Procurador-Geral de Justiça designará data 

para reunião com os Secretários das Promotorias, podendo solicitar a presença de outros 

membros do Ministério Público". 

 

VIII - o § 3º, do artigo 52: 

 

"§ 3º - A distribuição dos processos instaurados por denúncia oferecida pelos Secretários das 

Promotorias com base em representações e peças de informação ou pelos Promotores de 

Justiça que atuam na esfera da Corregedoria da Polícia Judiciária, bem como a oferecida por 

Órgão do Ministério Público não integrante das Promotorias de Justiça Criminal do Foro 

Central da Capital, obedecerá as categorias definidas neste artigo, observada a regra do 

Artigo 14, I, desta Resolução." 

 

Art. 2º - O § 2º, do Artigo 15, do Ato n. 108/92-PGJ, de 05/11/92, passa a ter nova redação, 

ficando acrescentadas as alíneas "a" e "b", com as seguintes redações: 

 

"§ 2º. Fixada a atribuição de cada Promotor de Justiça, não mais será admitido seu 

afastamento, salvo as hipóteses legais, cabendo-lhe, dentre outras providências: 

 

"a) o acompanhamento de inquérito policial ou procedimento investigatório, por sua iniciativa 

ou por determinação do Procurador-Geral de Justiça." 

 

"b) complementar o inquérito policial, desde que relatado pela autoridade policial, procedendo 

a diligências e outras investigações." 

 

Art. 3º - Fica acrescentada a "Sub-Seção VI" à Seção III, do Capitulo III, do Título II, com a 

rubrica: "Dos Feitos e Plantão da Corregedoria da Polícia Judiciária", e suprimidos o "Título III 

- Da Central de Acompanhamento e Execução - CAEX" e seu Capítulo Único, renumerando-

se os demais, dando-se ainda nova redação aos artigos 27, 28 e 29, todos do Ato n. 108/92, 

de 05/11/92, com as seguintes redações: 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_img/ATOS/108-1992compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_img/ATOS/108-1992compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_img/ATOS/108-1992compilado.pdf
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"Sub-seção VI 

Dos feitos e plantão da Corregedoria da Polícia Judiciária" 

 

"Artigo 27 - A atuação na esfera da Corregedoria da Polícia Judiciária competirá a Promotores 

de Justiça, inicialmente em número de dois, designados pelo Procurador-Geral de Justiça, 

dentre integrantes das Promotorias de Justiça Criminal do Foro Central da Capital. 

"§ 1º - Não ocorrendo a indicação consensual das Promotorias de Justiça para o fim previsto 

neste artigo, as designações, inicial e superveniente, poderão recair em Promotores de 

Justiça que não as integrem. 

 

"§ 2º - Em qualquer hipótese, para atender a necessidade de serviço e para assegurar sua 

continuidade, poderão ser designados Promotores de Justiça não integrantes das Promotorias 

de Justiça". 

 

"Artigo 28 - Os Promotores de Justiça, designados na forma do artigo anterior, terão atribuição 

para: 

 

I - acompanhar e pronunciar-se conclusivamente nos expedientes da Corregedoria da Polícia 

Judiciária, inclusive propondo a ação penal competente, quando dispensável o inquérito 

policial. 

 

II - realizar plantões nos dias úteis para: 

 

a) receber e pronunciar-se na cópia de auto de prisão em flagrante, inclusive no pedido de 

liberdade ou de relaxamento da prisão formulado antes da distribuição do respectivo inquérito 

policial; 

 

b) pronunciar-se no pedido de liberdade ou de relaxamento da prisão formulado em inquérito 

policial relatado e ainda não distribuído às Promotorias de Justiça Criminal do Foro Central da 

Capital; 

 

c) pronunciar-se em todos os pedidos de prisão temporária; 
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d) pronunciar-se no pedido de prisão preventiva quando ainda não distribuído o inquérito 

policial. 

"Artigo 29 - Os Serviços Auxiliares e de Informação - SAI, sem prejuízo do disposto nos artigos 

45, 46 e 47 desta Resolução, darão apoio administrativo à atuação na esfera da Corregedoria 

da Polícia Judiciária, competindo-lhes receber os inquéritos policiais, procedimentos, 

expedientes e documentos, nas hipóteses definidas no artigo anterior, providenciar a 

distribuição eqüitativa entre os Promotores de Justiça designados, bem como as atividades 

de documentação, controle, encaminhamento e outras necessárias a essa área de atuação." 

 

Art. 4º - Ficam revogados os seguintes dispositivos do Ato n. 108/92-PGJ, de 05/11/92: 

 

I - inciso II do artigo 1º; 

 

II - inciso II do artigo 7º; 

 

III - parágrafo único do artigo 17; 

 

IV - artigo 51 e parágrafos. 

 

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

em contrário. 

 

São Paulo, 17 de maio de 1994. 
 
 
JOSÉ EMMANUEL BURLE FILHO 
Procurador-Geral de Justiça 
 
DOE, Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 18 de maio de 1994 

 

  

 

 

 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_img/ATOS/108-1992compilado.pdf

