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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
RESOLUÇÃO Nº 1018/2017-PGJ, DE 12 DE ABRIL DE 2017. 

(PROTOCOLADO Nº 38.226/17) 
 

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 

 

 Estabelece diretrizes relativas à lotação e 
atuação dos Analistas Técnicos Científicos e 
dos Agentes de Promotoria. 

 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, em especial o 

art. 19, V, “a” da Lei Complementar n. 734, de 26 de novembro de 1993; 

  

CONSIDERANDO a necessidade de melhor estruturar os serviços de apoio à atividade-fim 

da Instituição, notadamente naquilo que diz respeito ao exercício de funções de investigação 

do Ministério Público, tanto na esfera cível como na área criminal; 

 

CONSIDERANDO ser adequado o emprego racional dos meios, de forma a extrair dos 

serviços de apoio maior eficiência no exercício das respectivas atribuições; 

 

CONSIDERANDO ainda ser imprescindível a uniformidade, coordenação e fiscalização na 

prestação dos serviços de apoio, que devem estar alinhadas com a descentralização, sempre 

tendo como finalidade última o melhor aparelhamento dos órgãos de execução e o melhor 

resultado no desempenho da atividade-fim; 

 

CONSIDERANDO a recente conclusão do concurso público para provimento dos cargos de 

Analista Técnico Científico (ATC) e a existência, ainda, de disponibilidade de cargos de 

Agentes de Promotoria (AP), cujas atribuições estão assentadas, respectivamente, na 

Resolução 662–PGJ, de 08/10/2010, e na Resolução 396-CPJ, de 12 de abril de 2005 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º. Ato específico do Procurador-Geral de Justiça realizará a lotação de Analistas 

Técnicos Científicos e Agentes de Promotoria nas sedes das macrorregiões. 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/ATOS/662compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/ATOS/396.pdf
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Art. 2º. Os Analistas Técnicos Científicos e os Agentes de Promotoria, lotados nas sedes das 

macrorregiões, em conformidade com o artigo anterior, ficarão funcional e operacionalmente 

vinculados ao Centro de apoio Operacional à Execução (CAEx). 

 

Art. 3º. Os Analistas Técnicos Científicos prestarão serviços de apoio, no âmbito das suas 

atribuições legais e regulamentares, aos órgãos de execução integrantes da área territorial da 

respectiva macrorregião. 

 

Art. 4º. Os Agentes de Promotoria que vierem a ser lotados na forma estabelecida nesta 

Resolução prestarão serviços de apoio, no âmbito das suas atribuições legais e 

regulamentares, aos órgãos de execução encarregados de promover judicialmente e 

extrajudicialmente a tutela dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos 

integrantes da área territorial da respectiva macrorregião. 

 

Art. 5º. Caberá ao CAEx coordenar funcional e operacionalmente, bem como fiscalizar a 

atuação dos Analistas Técnicos Científicos e dos Agentes de Promotoria. 

 

Parágrafo único. Os Analistas Técnicos científicos e os Agentes de Promotoria lotados na 

forma prevista na presente Resolução, prestarão contas a respeito do exercício de suas 

atribuições ao CAEx, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo referido órgão. 

 

Art. 6º. Caberá ao CAEx, sempre que isso se mostrar oportuno, realizar remanejamento da 

distribuição de serviços entre os servidores lotados na forma prevista nesta Resolução, de 

modo a melhor atender às necessidades do serviço. 

 

Parágrafo único. O remanejamento de distribuição de serviço, nos termos deste artigo, 

poderá ser realizado inclusive envolvendo solicitações de atendimento de órgãos de execução 

de fora da macrorregião na qual forem lotados os servidores. 

 

Art. 7º. Caberá à Diretoria-Geral do Ministério Público prover os meios necessários ao 

cumprimento do disposto nesta Resolução. 

 

Art. 8º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 
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São Paulo, 12 de abril de 2017. 

  

GIANPAOLO POGGIO SMANIO 

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 

 

 

 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.127, n. 70, p.59, de 13 de abril de 2017. 

 
 


