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Ato normativo nº. 408-PGJ, de 28 de setembro de 2005  
(Pt. nº. 119.515/04) 

 

Revogado pelo Ato nº 127/2016 – PGJ, 

de 21 de setembro de 2016. 
Dispõe sobre a criação, no âmbito das Promotorias de 
Justiça Criminal do Foro Central da Capital, do Setor de 
Estatística Criminal - SEC, e dá providências correlatas. 
 

 

O Procurador-geral de Justiça, no uso de suas atribuições, em especial das que lhe são conferidas 

pelos arts. 47, caput, e 48 da Lei Complementar Estadual nº. 734, de 26 de novembro de 1993, resolve: 

Art. 1º. Fica criado, no âmbito das Promotorias de Justiça Criminal do Foro Central da Capital, o Setor 

de Estatística Criminal - SEC, com o objetivo de realizar atividade de inteligência. 

Parágrafo único. Para efeitos deste ato normativo, entende-se como atividade de inteligência a 

atividade de obtenção e análise de dados e informações e de produção e difusão de 

conhecimentos, relativos a fatos e situações de imediata ou potencial influência em processos ou 

procedimentos investigatórios a cargo dos promotores de Justiça Criminal do Foro Central da Capital, 

visando ao cumprimento das metas estabelecidas pelo Plano Geral de Atuação na área criminal. 

Art. 2º. O SEC será integrado pelos secretários-executivos das Promotorias de Justiça Criminal do Foro 

Central da Capital, que também exercerão, conjuntamente, a coordenação do setor. 

Art. 3º. No exercício de suas funções, os integrantes do SEC poderão: 

I - solicitar informações a órgãos da administração direta, indireta ou fundacional, ou de qualquer dos 

poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

II - solicitar informações a entidades privadas; 

III - acompanhar processos ou procedimentos investigatórios, sem neles intervir, a fim de obter os 

dados que necessitem, com anuência prévia do promotor de Justiça natural; 

IV - manter relacionamento com os grupos de atuação especial para, quando necessário, obter 

dados e informações contidos em processos e procedimentos investigatórios de atribuição dos 

grupos. 

§ 1º. Os integrantes do SEC solicitarão ao Procurador-Geral de Justiça a produção de conhecimentos 

ou informações quando a sua natureza assim o exigir; 

§ 2º. A Assessoria de Gestão de Informações - AGI, quando solicitada pelos integrantes do SEC, 

intermediará perante os órgãos públicos a obtenção dos dados e dos conhecimentos que se façam 

necessários; 
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§ 3º. O SEC não poderá realizar atos de execução. 

Art. 4º. Incumbirá ao SEC o arquivo e a comunicação, após regular registro, das informações aos 

órgãos do Ministério Público interessados. 

Art. 5º. O SEC lavrará atas de todas as suas reuniões e delas remeterá cópias, em 10 (dez) dias, à 

Procuradoria-Geral de Justiça e à Corregedoria-Geral do Ministério Público. 

Art. 6º. O SEC apresentará mensalmente relatório de suas atividades à Procuradoria-Geral de Justiça e 

à Corregedoria-Geral do Ministério Público. 

Art. 7º. A Procuradoria-Geral de Justiça providenciará a estrutura material e os recursos humanos 

necessários para que o SEC desempenhe suas atribuições, bem como a implantação de banco de 

dados para a salvaguarda das informações. 

Art. 8º. Os integrantes do SEC poderão propor ao Procurador-Geral de Justiça, por intermédio do 

Centro de Apoio Operacional à Execução e das Promotorias de Justiça Criminais-CAEx-Crim, a 

celebração de convênios de cooperação técnica e capacitação profissional. 

Art. 9º. Este ato normativo entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

São Paulo, 28 de setembro de 2005. 

 

RODRIGO CÉSAR REBELLO PINHO 

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 

 

Publicação em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 29 de setembro de 2005. 

 

 


