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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
RESOLUÇÃO Nº 540 - PGJ, DE 09 DE JUNHO DE 2008 

(PROTOCOLADO Nº 69.535/2008) 
 

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 1.349/2021-PGJ, 
de 29/07/2021. 

Institui procedimento de solicitação de apoio 
técnico e científico pelo CAEX e Centro de 
Apoio das Promotorias de Justiça Cível e de 
Tutela Coletiva e dá outras providências. 
 

 

 

O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 

19, X, "a", da Lei Complementar Estadual nº 734, de 1993, e  

 

CONSIDERANDO a implantação de nova estrutura administrativa aplicável para os Centros 

de Apoio Operacional, órgãos auxiliares do Ministério Público; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de agilizar a prestação de serviços de apoio técnico e 

científico requisitados por membros do Ministério Público para a instrução de procedimentos 

de sua alçada; 

 

CONSIDERANDO que as atividades de apoio, como a emissão de pareceres técnicos, podem 

ser realizadas pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cível e de Tutela 

Coletiva como também pelo Centro de Apoio Operacional à Execução (CAEX); 

 

CONSIDERANDO que o atendimento das solicitações pelos órgãos de apoio do Ministério 

Público não supre a eventual necessidade de obtenção de dados, informações ou 

documentos de entidades ou órgãos públicos originariamente competentes; 

 

CONSIDERANDO o caráter subsidiário do apoio técnico prestado por órgãos do Ministério 

Público, justificando-se quando presente dúvida, disparidade ou impossibilidade de obtenção 

por outros meios; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de ser estabelecido procedimento único e uniforme para as 

solicitações de apoio técnico a serem prestadas por assistentes lotados nos referidos órgãos 

auxiliares; 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/resolucoes/1349.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/resolucoes/1349.pdf
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/compilacao-lei.complementar-734-26.11.1993.html
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RESOLVE EDITAR A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

 

Art. 1º - As solicitações dirigidas ao Centro de Apoio Operacional à Execução – CAEX e ao 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cível e de Tutela Coletiva visando à 

prestação de apoio técnico serão encaminhadas exclusivamente por membros do Ministério 

Público, mediante ofício ou por meio eletrônico, e desde que acompanhadas de formulário 

próprio e preenchido com as seguintes informações: 

 

I – identificação do órgão de execução requisitante, da sua área de atuação e do membro do 

Ministério Público responsável pela determinação; 

 

II – cópia ou transcrição da determinação da solicitação; 

 

III – identificação do procedimento que deu origem à solicitação, com menção do número dos 

autos e das respectivas folhas em que se encontram os documentos que instruem a 

solicitação; 

 

IV – relatório circunstanciado contendo o objeto investigado e o objetivo da investigação 

realizada; 

 

V – a indicação do parecer técnico preenchido e do respectivo tema, acompanhado de 

eventuais quesitos indispensáveis para o atendimento da solicitação. 

 

Parágrafo único. Os formulários necessários à realização dos laudos técnicos serão 

disponibilizados, por meio eletrônico, no sítio do Ministério Público na "Internet". 

 

Art. 2º. – As solicitações visando à instrução de inquérito civil, procedimento preparatório de 

inquérito civil, inquérito policial ou procedimento administrativo criminal somente serão 

atendidas se existente contrariedade, disparidade, dúvida ou antagonismo envolvendo 

elementos de informação oficiais já coletados. 

 

Art. 3º. – Os autos do inquérito civil, procedimento preparatório de inquérito civil ou 

procedimento administrativo criminal devem permanecer no órgão de execução solicitante, 

encaminhando-se aos órgãos de apoio apenas as cópias necessárias à confecção do parecer 
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técnico, salvo se, pelo volume ou natureza, não puderem ser extraídas cópias, adotando-se 

idêntico procedimento em caso de estudos técnicos necessários à instrução de processo 

judicial.  

 

Art. 4º. Recebidas as cópias ou peças e o respectivo formulário com a solicitação do apoio 

técnico, serão autuadas e registradas pela Secretaria do Setor Técnico-Científico, que 

procederá à análise preliminar, ordenando: 

 

a) distribuição em ordem cronológica e temática ao(s) assistente(s) técnico(s), encaminhando-

se os respectivos autos, mediante carga em livro próprio; 

 

b) não havendo a possibilidade de continuidade do procedimento técnico-científico, 

submeterá a dúvida ao Promotor de Justiça Coordenador da Área ou Assessor para que sejam 

suprimidas as omissões ou restituição ao órgão de execução solicitante. 

 

Art. 5º. O assistente técnico, após o recebimento dos autos de solicitação de parecer técnico 

deverá: 

 

a) elaborar planejamento respectivo com o prognóstico das etapas do cronograma estimado, 

dando notícia, por intermédio da Coordenação do Centro de Apoio Operacional, ao membro 

do Ministério Público solicitante; 

 

b) havendo necessidade de complementação de dados ou informações, proceder à 

elaboração, no prazo de dez (10) dias, de relatório a ser enviado ao membro do Ministério 

Público solicitante. 

 

Parágrafo único – Quando possível, as solicitações de esclarecimentos e dados 

complementares poderão ser realizadas de modo informal e diretamente pelo assistente 

técnico.  

 

Art. 6º. É vedado o recebimento de autos de inquérito civil, procedimento preparatório de 

inquérito civil, inquérito policial, procedimento administrativo criminal ou autos judiciais em 

desconformidade com o disposto nA presente Resolução. 

 

Art. 7º. Ao término de cada fase ou etapa do planejamento técnico, a Secretaria do Setor 
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Técnico comunicará imediatamente à Promotoria de Justiça solicitante, assim como na 

hipótese de atraso no cumprimento da programação estabelecida, apresentando 

objetivamente as respectivas razões. 

 

Art. 8º. Realizado o parecer técnico, o assistente técnico o encartará aos autos de solicitação, 

encaminhando-os à Secretaria do Setor técnico, que os restituirá ao órgão de execução, no 

prazo máximo de dois (2) dias. 

 

Art. 9º. Os Centros de Apoio, no prazo de até 15 (quinze) dias contados da data de 

encaminhamento do parecer técnico, solicitarão aos órgãos de execução o preenchimento e 

encaminhamento de formulário de avaliação do trabalho realizado a ser arquivado na 

Coordenação do Centro de Apoio respectivo. 

 

Art. 10. Os Centros de Apoio encaminharão ao Procurador-Geral de Justiça relatórios 

estatísticos trimestrais das avaliações oferecidas pelos órgãos de execução. 

 

Art. 11. Será mantida na Secretaria do Setor Técnico de cada Centro de Apoio Operacional, 

sob sua responsabilidade, agenda única de vistorias, reuniões, audiências e prazos. 

 

Art. 12. O atendimento às solicitações de parecer técnico deverá ser realizado na ordem 

cronológica de seu protocolo no Centro de Apoio, salvo as de caráter urgente, assim 

considerada por decisão fundamentada do Promotor de Justiça Coordenador da Área ou 

Assessor, que poderá fixar outros prazos para seu atendimento. 

 

Parágrafo único – Consideram-se hipóteses de caráter urgente, dentre outras, a prescrição, 

a repercussão social e jurídica, os riscos à saúde ou à integridade física da população ou a 

prevenção do dano. 

 

Art. 13. As solicitações decorrentes de manifestações do Ministério Público em autos judiciais 

terão preferência de atendimento e observarão os prazos processuais ou fixados na decisão 

judicial. 

 

Art. 14. Tratando-se de solicitação de análise de laudo pericial ou elaboração de quesitos em 

ação civil pública os autos judiciais, quando indispensável, serão encaminhados juntamente 

com o formulário mencionado no art. 1º. 
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Art. 15. A participação de assistentes técnicos em estudos, reuniões, audiências públicas e 

outros eventos, solicitada nos moldes do disposto no art. 1º, somente será permitida com a 

anuência prévia e por escrito do Promotor de Justiça Coordenador de Área. 

 

Art. 16 – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

São Paulo, 09 de junho de 2008 
 
 
FERNANDO GRELLA VIEIRA 
Procurador-Geral de Justiça 
 

 

Publicação em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, v.118, n.105, p.54-55, de 10 de junho de 2008. 

 

 

  

  

 

 

 

 

https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2008%2fexecutivo%2520secao%2520i%2fjunho%2f10%2fpag_0054_9D3EB8SQQT891eCPJ504DTGPC58.pdf&pagina=54&data=10/06/2008&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100054

