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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
RESOLUÇÃO Nº 251/01 - PGJ, 28 DE FEVEREIRO DE 2.001  

(PT. Nº 26/01-CAOCRIM) 
 

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 

 

 Cria o Grupo de Análise da Criminalidade no 
Sistema Penitenciário do Estado 

 
 
CONSIDERANDO que a complexidade da criminalidade praticada no sistema penitenciário 

do Estado, sobretudo a de natureza organizada, exige uma atuação coordenada dos membros 

do Ministério Público; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de definir uma política de atuação institucional em relação 

ao combate da criminalidade no sistema penitenciário do Estado, para orientar a atuação dos 

membros do Ministério Público; 

 

CONSIDERANDO, por fim, que a eficácia da atuação institucional no tocante à criminalidade 

verificada no sistema  

penitenciário depende efetivamente da participação conjunta e integrada dos membros da 

instituição; 

 

RESOLVE, 

 

Art. 1º. Criar, junto ao seu Gabinete e sob a coordenação do Centro Operacional de Apoio 

das Promotorias de Justiça Criminais, o Grupo de Análise da Criminalidade no Sistema 

Penitenciário do Estado. 

 

§ 1º. O Grupo de Análise será integrado por membros do Ministério Público, designados pelo 

Procurador Geral de Justiça, sem prejuízo de suas atribuições normais; 

 

§ 2º. A participação neste Grupo de Análise não importará o recebimento de qualquer 

remuneração ou gratificação. 

 

Art. 2º. Compete ao Grupo de Análise, dentre outras atividades compatíveis com sua 

finalidade: 
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I. identificar as prioridades específicas da atuação institucional no combate ao crime 

organizado existente no sistema penitenciário do Estado; 

 

II. compilar, sistematizar e analisar a legislação, a jurisprudência e os dados colhidos nos 

procedimentos investigatórios instaurados, fornecendo subsídios para a formulação da 

política criminal da instituição em relação à criminalidade verificada nas instituições prisionais; 

 

III. sugerir alterações legislativas, acompanhando projetos de lei e de regulamentação em 

tramitação; 

 

IV. promover reuniões de trabalho com as Promotorias de Justiça das Execuções Criminais, 

com o intuito de prestar auxílio na execução de suas atividades. 

 

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Paulo, 28 de fevereiro de 2.001. 

 

JOSÉ GERALDO BRITO FILOMENO 

Procurador Geral de Justiça 

 

 

 

 
 
 
Publicação em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.111, n.39, p.19, de 1º de março de 2001.  
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