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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
RESOLUÇÃO Nº 150/1998 - PGJ, DE 23 DE JULHO DE 1998 

 
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 
REVOGADA, pela Resolução nº 1.582/2023-
PGJ, de 23 de fevereiro de 2023. 

 

Cria, no âmbito do Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias de Justiça 
Criminais, o Setor de Análise de Informações 
Criminais, e dispõe sobre suas atribuições, e 
dá outras providências. 

 

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

 

CONSIDERANDO que o aumento dos índices de criminalidade tem gerado grande 

preocupação na sociedade;  

 

CONSIDERANDO que a Segurança Pública é dever do Estado e o Ministério Público, como 

o titular da ação penal pública, no âmbito de sua atuação, é responsável, pela prevenção e 

repressão da criminalidade; 

 

CONSIDERANDO que a prevenção e repressão eficaz da criminalidade exige do Ministério 

Público a concentração de informações criminais em um único e específico órgão, para que 

dê tratamento adequado aos dados obtidos e para auxílio aos órgãos de execução; 

 

CONSIDERANDO que a persecução criminal não pode ser efetivada apenas em ações 

isoladas, sem uma visão do conjunto, obtida por meio do cruzamento e análise de 

informações;  

 

CONSIDERANDO que foi deliberado no I Encontro Estadual dos Procuradores e Promotores 

de Justiça Criminais a necessidade de criação de um órgão de coleta e análise de informações 

de natureza criminal;  

 

RESOLVE EDITAR A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

 

Art. 1º. Fica criado, no âmbito do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça 

Criminais, o Setor de Informações Criminais, composto por um corpo de apoio técnico, 

constituído por funcionários ou servidores com diploma de nível universitário ou habilitação 

legal correspondente e experiência profissional comprovada em assuntos relacionados com 
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as funções a serem desempenhadas, e uma subárea de apoio técnico, constituída de oficiais 

e auxiliares de promotoria. 

 

Art. 2º. São atribuições do Setor de Análise de Informações Criminais receber, cadastrar, 

arquivar informações relacionadas à atuação do Ministério Público na área criminal, de acordo 

com as metas definidas no plano de autuação da Procuradoria-Geral de Justiça, analisá-las 

metodicamente e enviá-las aos órgãos de execução do Ministério Público. 

 

Parágrafo único. Para o desempenho de suas atribuições e, em especial, para a obtenção 

de registros de ocorrência criminais e de dados estatísticos extraídos de procedimentos findos 

ou em curso, o setor manterá contato permanente com as Procuradorias e Promotorias de 

Justiça, as polícias da União e dos Estados e instituições públicas ou privadas. 

 

Art. 3º. A análise de informações criminais terá como objetivos, dentre outros, a identificação 

dos delitos de maior incidência, dos locais onde ocorrem, e de grupos criminosos. 

 

Art. 4º. O banco de dados do Setor de Análise de Informações Criminais conterá informações 

fornecidas pelas Promotorias de Justiça Criminais do Foro Central, Promotorias de Justiça 

Criminais dos Foros Regionais, Promotorias de Justiça dos Tribunais do Júri, Promotoria de 

Justiça de Execuções Criminais, Promotoria de Justiça Militar e Promotoria de Justiça da 

Infância e Juventude (SOS Criança), no âmbito do plano de atuação da Procuradoria-Geral 

de Justiça na área criminal. 

 

Art. 5º. A Diretoria Geral do Ministério Público providenciará o suporte administrativo de 

material e de pessoal necessário à efetiva implementação operacional do Setor de Análise de 

Informações, de Inquéritos Policiais e de Processos, devendo o Grupo de Acompanhamento 

da Informatização do Ministério Público prestar os serviços necessários à formação do banco 

de dados informatizado. 

 

Art. 6º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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